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Woordvooraf

PROF. DR. D. J. KUENEN

De fysicus doet zeer nauwkeurige waarnemingen aan onzuivere stoffen,
dechemicusdoetonnauwkeurigewaarnemingenaanzeerzuivere stoffen,
aldus een oud en misschien wat verouderd grapje.
Maar al is deze uitspraak oud, ze bevat toch een aantal elementen
diehet overwegen waard zijn. Er wordt overnauwkeurigheid gesproken
en over de zuiverheid van stoffen, en op grond daarvan worden verschillende delen van denatuurwetenschappen en hun onderzoekers met
elkaar vergeleken.
Alsmendebiologieindezeoverwegingenbetrekt danishet duidelijk,
dat de vergelijking met de natuur- en scheikunde dubbel negatief uitvalt, want de bioloog doet zeer onnauwkeurige waarnemingen aan materiaal waarvan hij de samenstelling slechts kan gissen.
Desituatieisoverigensgeenszinsgelijk indeverschillende onderdelen
van de biologie. Het deel dat nog het best bij de exacte wetenschappen
past is de 'moleculaire biologie', waarover in 1966een belangrijk symposium is gehouden. Het is een terrein waarop de chemicus zich kan
wagen ondanks het feit dat hij met structuren werkt die wel veel complexer zijn dan voor hemgebruikelijk. Hier kan defysico-chemicus zijn
technieken en theorieën gebruiken en toetsen, hier kan de analyse deelgegevens opleveren die aan de eisen van de exacte wetenschappen voldoen en die ons inzicht in de essentiële kenmerken van de levende stof
met sprongen vooruit hebben gebracht. Het resultaat is verbazingwekkend en verheugend,enookzij, die ditterrein niet zelf betreden, bedienenzichvan dedaar gebruikelijke termenzonder schroom. Woorden
en begrippen als DNA, boodschapper RNA, grensvlakpotentialen,
ribosomen, aftasten vandegenetischecode,ennogveelmeerzijngemeengoedgeworden, alisdevraaggewettigd of elkegebruiker zichwelvoor
ogenhoudt wat nu precies deinhoud van degebruikte termenisenhoe
sterk hier op grond van beperkte waarnemingen wordt gegeneraliseerd.
De analyse van de cel en zijn componenten heeft veel nieuws opge-

leverd.Maarmenmagnietvergeten,dat deanalysevanhetcomplex dat
organismeheet zonder daarmeeverbonden synthesesteedseen deelvan
het essentiële van de hogere structuureenheid wegneemt. Moleculen
vormen celstructuren, en celstructuren cellen, en cellen weefsels, en
weefsels organen, en organen individuen, en individuen populaties, en
populaties levensgemeenschappen, en dezelevensgemeenschappen vindt
menineen milieu dat bijna overal ter wereldvoortdurend verandert en
dat zijn variabele invloed uitoefent op populaties, individuen, weefsels,
cellenen molecuulstructuren.
Wiewaagthetdannogeenorganismeinzijnmilieualsstudieobject te
kiezen? Misschien is er dezeof geneovermoedige diezich onvoldoende
voor ogen stelt,hoecomplexdelevendenatuur isenhoegroot dediversiteit diezichaan hem openbaart. Hij zalspoedigontnuchterd raken en
elderszijnheilmoetenzoeken.Maarzekerzijnerooktallozendieweten,
dat studie op alleniveausvan integratie zinvolis mitsmen zich van de
mogelijkheden en moeilijkheden voldoende bewust blijft.
De oecologie stelt vragen omtrent de relaties van organismen en hun
omgeving, waarbij omgeving dan niet alleen het abiotische milieu aanduidt maar ook alleaanwezigeplanten en dieren omvat. Men kan daarbij individuen beschouwen en vragen welkedefactoren zijn die deaanwezigheid van een plant of een dier mogelijk maken, en tevens hoe de
omgeving de toestand van het individu beïnvloedt. Men kan nagaan
onder welke omstandigheden planten zich generatief of vegetatief vermeerderen en kunnen verspreiden, hoe dieren hun milieu kiezen, wat
zij eten, voor welke roofdieren zij prooi vormen, en zo voort.
Bij de studie van een aantal individuen van één soort bespeurt men
spoedig de verschillen daartussen en tevens het feit dat groepen individuen van één soort van plaats tot plaats verschillende eigenschappen
kunnen hebben. Die lokale groepen van individuen kan men populaties
noemen.
Het woord populatie is,zoalszoveelwoorden, inlosverband zonder
veelomslagtegebruiken. Maar naarmateeentermmeergebezigd wordt
en een dominerende rol in een onderdeel van de biologie gaat spelen,
groeit ookmeerdenoodzaak ereenprecieze definitievantegeven.
Bij het zoeken naar definities in de biologie stuit men vaak op de
moeilijkheid dat deze moeilijk zijn te formuleren omdat het leven zo
veelvormig is. Dikwijls moet men zich behelpen met een goede omschrijving. Inhetgevalvanhet begrippopulatiezoumenzichvoorlopig
tevredenkunnen stellenmetdeomschrijving dateenpopulatieeengroep
8

individuen is die potentieel onderling kruisbaar zijn en die zich in een
ruimte bevindt waarvan de grenzen min of meer nauwkeurig kunnen
worden aangegeven; dezebegrenzingmaakt dat uitwisselingvangenenmateriaal met naburige populaties beperkt is.
Het feit dat dezeformulering al direct niet opgaat voor eenparthenogenetischepopulatie en dat het 'min of meer' getuigt van een inherente
onzekerheid behoeft niet te zeer te verontrusten: dit soort onvolmaakthedenismaaraltegoedbekend.
Er zijn botanici dieook eenplantendek dat uit veelsoorten issamengesteldeenpopulatienoemen.In ditsymposium wordt echtermetpopulatie steeds een groep 'soort'-genoten bedoeld, al zal het na kennismakingmet deverschillendebijdragen welduidelijk worden, dat ook de
definitievanhetbegripsoortindebeschouwingenomtrentpopulatiesbetrokken moet worden.
Hetbelangrijkste vaneenpopulatiealsobject vanstudieisdat mener
andere eigenschappen aan kan onderkennen dan aan individuen. Een
populatie kan afwisselend groeien en afnemen, waarbij de toe- of afname dealgebraische som isvan geboorte en sterfte, van immigratie en
emigratie. Verder heeft een populatie een leeftijdsopbouw, d.w.z. een
verhouding tussen de grootte van de verschillende leeftijdsklassen, die
van belang is voor het inzicht in geschiedenis, de toekomstverwachting
en deprestatie van depopulatie in het heden.
Een populatie heeft een zekere hoeveelheid genetisch materiaal beschikbaar enreageert daarom alseenheidop selectieveinvloeden van de
omgeving.Afhankelijk van degenenvoorraad kan daarom deenepopulatie op dezelfde veranderingen van het milieu anders reageren dan de
andere.
Voor het oplossen van vragen van de populatiebiologie is het experiment vaak onmisbaar. De inhetlaboratoriumwerkende zoöloog-onderzoeker heeft het daarbij in bepaalde opzichten gemakkelijk: de ruimte
diehij zijnpopulatielaat bewonenbepaalt hijzelf,hij kanzijn uitgangsmateriaal zelf kiezen, hij kan vaak zijn individuen tellen enhij kan desgewenstdetoestandvaneenwillekeuriggrootmonsterbepalen.
De veldzoöloogkan niet verder komen dan min of meer betrouwbare
schattingen enhij voelt steedshet onbehagen dat hijniet weethoegroot
zijnpopulatieis,waarhijdegrenzenmoettrekken,hoegroot deinvloed
van zijn bemonsteringsmethode is op de te bestuderen populatie. Maar
als hij zich door de problemen niet letterlijk uit het veld laat slaan, en
alshij doorgepastetoetsen debetekenisvanzijngegevensgoedkan om-

schrijven, zalook hij waardevollegegevensverzamelen. Enhij ishet die
moetnagaan inhoeverre deresultaten dieinbloempotten of melkflesjes
in de kamer met constante temperatuur, en metpapier en potlood achter het bureau behaald zijn, enige relatie vertonen met wat er werkelijk
indewereldrondomhemgebeurt.
De botanicus inhet veldheeft het gemakkelijker dan dezoöloog omdat planten een vaste standplaats hebben en omdat de analyse van de
factoren die hun groei beïnvloeden wat eenvoudiger is dan bij dieren.
Daardoor zijn kwantitatieve gegevens gemakkelijker te verkrijgen.
In de dierenoecologie heeft men verder de moeilijkheid van het veel
groteraantalsoortendieelkhunspecifiekeeigenschappenhebben,ookin
hun relatiemet hun omgeving.
Hetverrassendebijhetdierenoecologisch werkisdatmen,ondanksde
verschillendeterreinen, dieren,omstandigheden en onderzoekmethoden,
telkens weer gelijksoortige, vergelijkbare causale analyses kan maken.
Er zijn geen wetten in de populatiebiologie, maar wel regels en regelmatigheden die onder uiteenlopende omstandigheden en bij zeer verschillendesoorten dierenuit degegevenstevoorschijn komen.
Dit symposium dient ertoe een aantal van deze regels en regelmatighedentepresenteren, eenconfrontatie tegevenmet enkelemethoden en
theorieën, en een aantal problemen op te werpen die om een oplossing
vragen. De auteurs zijn van verschillende aard en hun benaderingswijzen lopen in sommige gevallen sterk uiteen. Hun diversiteit is een
zwakke afspiegeling van deveelheid van vraagstellingen en objecten die
indepopulatiebiologieaandeordekunnenkomen.
Het isniet mogelijk gebleken vraagstukken diebetrekking hebben op
toepassingen van de populatiebiologie in het programma uitgebreid op
tenemen:binnen detijd vantweedagenzou dat eentegroteversnippering hebben gegeven, en het leek onverantwoord de bijeenkomst over
eenlangeretijduittestrekken.Dehoopmagechterwordenuitgesproken
dat uit deze reeks voordrachten duidelijk zal worden wat men in de
modernepopulatiebiologiewil,endat ditterrein vanonderzoek,hoever
het ook van dat van de disputerende chemicus en fysicus af ligt, een
bijdrage kan leveren tot een verdieping van inzicht in de levende natuur, waar de mens in leeft, waar hij afhankelijk van is,en waarvan hij
een integrerend onderdeel uitmaakt.
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Variatiesinaantallendiereninnatuurlijke populaties

D R . H. WOLDA

De planten- en dierenwereld zoals wij die thans kennen is het resultaat
van een zeer lange evolutie. Veleeigenschappen van planten en dieren
zijn pas te begrijpen als wezebezien inhet licht van deevolutie diehet
betrokken organisme in het verleden heeft doorgemaakt, zodat de
evolutie-theorie in het denken van vele biologen een belangrijke plaats
inneemt. Daarom ishet onderzoek naar deprocessen diebij deevolutie
eenrolspelenvangrootbelangvoordebiologiealsgeheel.Bijditonderzoek speelt depopulatiebiologieeengroterol.Eénvan de aspecten van
de populatiebiologie betreft het onderzoek naar de oorzaken van het
aantal individuen van een soort dat men in een bepaald gebied, in een
bepaalde populatie, aantreft en het is dit aspect waarmee deze bijdrage
zichvoornamelijk bezigzalhouden.
De resultaten van dit onderzoek zijn ook van grote praktische betekenis. In het drie jaar geleden gehouden symposium 'Op Leven
en Dood' werd door diverse sprekers gewezen op de noodzaak om
de aantallen van allerlei voor de mens belangrijke dieren op een gewenst niveau te houden. Meestal betreft het dieren die bij massaal optreden schade opleveren aan de land- en tuinbouw of voor de volksgezondheid en wier aantallen men dus graag teruggedrongen zou willen
zien tot een zodanig laag niveau, dat geen schadelijke effecten meer
merkbaar zijn. Daarnaast staan de gevallen waarbij men het aantal
individuen graag tot een zodanig hoog niveau zal willen opvoeren
dat de opbrengst maximaal wordt, zoals haringen in de Noordzee voor
de visserij, karpers in eenvijver voor de sportvisser, mieren in een bos
voor de bosbouwer en oesters voor de oesterkweker. Een natuurbeschermer zal zijn gebieden zodanig willen beheren, dat de aanwezige
aantallen individuen van plant- en diersoorten niet zo hoog worden
dat derest van delevensgemeenschap er schadevan ondervindt en niet
zo laag worden dat er soorten uitsterven. Voorhetbeheersenvan deze
aantallen op een zodanige wijze, dat met eenminimum aan kosten het
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gewenste effect wordt bereikt zonder ongewenste neveneffecten, iseen
diepgaandekennisnodigvandemanierwaaropindenatuur deaantallen
van dieren worden bepaald.
Bij het onderzoek dat wordt verricht ter verkrijging van deze kennis
neemt het zuiver wetenschappelijk speurwerk naast het meer praktisch
gerichte onderzoek een belangrijke plaats in. Wanneer men vrij isin de
keuzevanzijn proefdier envanzijn vraagstellingen ismenvaak beterin
staat tot dekernvandeproblematiek doortedringendan wanneermen
isonderworpen aan beperkingen vaneconomischeaard. Het belangvan
deze eigen inbreng van het zuiver wetenschappelijk onderzoek voor
het uiteindelijk oplossen van praktische problemen moet dan ook niet
worden onderschat. In dit symposium gaat het echter niet om de praktische toepassing van de resultaten van het populatiebiologisch onderzoek maar om de wetenschappelijke problematiek zelf en het is daarop
datditbetoogzichzalconcentreren.Hetprobleemdatikaandeordewil
stellenis"wat bepaalt hetaantal individuen vaneendiersoort ineengegevengebied?"

Aantalsschommelingen
Eén der in populatie-biologisch opzicht best onderzochte dieren is de
koolmees {Parus major), dank zij het werk van Kluyver (1951), Tinbergen (1960)en Lack en zijn medewerkers(Lack, 1966).
Het verloop van het aantal broedende paren op een viertal terreinen
over eenperiode van 17jaren is weergegeven in fig. 1.Men ziet hieruit,
dat het aantal individuen op een gegeven terrein niet constant is maar
tamelijk onregelmatig fluctueert van jaar tot jaar. Deze aantalsschommelingen schijnen enigszins synchroon te verlopen bij verschillende
populatiesovereenvrijgrootgebied.Alserineengegevenjaarin Oxford
vrij veelmezenzijn, dan is dat inhet algemeen ook in Bristol of op de
Veluwe het geval. Over het gehele gebied trad in de periode die in de
figuur wordt beschreven een geleidelijke toename in de aantallen op.
Blijkbaar zijn er bepaalde overeenkomsten tussen de koolmeespopulatiesindeverschillendeterreinen.Tochzijner ookduidelijke verschillen,
speciaal wat betreft het aantalsniveau waarop dezefluctuaties optreden.
Op de Veluwe waren steeds belangrijk minder mezen per hectare dan
bijv. in Oxford. Een vraag die zich direct opdringt is in hoeverre deze
verschijnselen typisch zijn voor de koolmees en in hoeverre men mag
generaliseren tot andere diersoorten. Daarom zal nog een aantal geval12
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Fig. 1 Het aantalbroedendeparen vandekoolmeesopeen viertalterreinen,nl.
Marley WoodbijOxford, hetForestofDean bijBristol, hetBrecklandbij Cambridge ende Veluwe (naarLack, 1966).
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len behandeld worden.
In bepaaldegedeeltenvan deAlpen wordenvan tijd tot tijd delariksbossen sterk aangetast door de rupsen van de grijze lariksvlinder (Zeiraphera griseana).Baltensweiler (1964) heeft uit de literatuur voor verscheidene terreinen alle gegevens verzameld over de jaren waarin de
rups zo massaal optrad, dat schade werd gerapporteerd. Hij constateerde (fig. 2) een min of meer regelmatige afwisseling van een paar
opeenvolgende jaren met grote aantallen en een paar jaren waarin de
aantallen zolaag waren dat geen schade optrad. Deze aantalsschomme-
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Fig. 2 Jaren waarinplagen optraden van de grijze lariksvlinder ineen aantal
gedeeltenvandeAlpen.Dehoogtevandekolommengeeftdesterktevandeplaag
weer.Kolommenmeteenwittestipbetreffenjarenmetonvolledigegegevens(naar
Baltensweiler, 1964).
lingenzijn aardigsynchroon overhet gehelegebied, allijkt het erop dat
zijinsommigegebiedeneenjaar oftweeachterlopen.In deperiodevan
1949tot 1961werden in Ober Engadin inZwitserland nauwkeurigergegevens verzameld (Auer, 1961) die de regelmatigheid van deze aantalsfluctuaties accentueren (fig. 3). Er zijn, naast overeenkomsten, echter
duidelijke verschillen gevonden tussen de diverse terreinen. In Graubünden bijv. lag het niveau waarop de aantalsfluctuaties zich afspelen
lager dan in Ober Engadin en bovendien was de vorm van de aantalskromme niet overal hetzelfde. De dieptepunten schijnen overal in hetzelfde jaar te vallen, maar de toppen vielen in Graubünden twee jaar
later. OokbinnenhetgebiedvanOberEngadinvielenverschillenteconstateren tussen bijvoorbeeld zonnige en beschaduwde hellingen; weliswaar vielen dieptepunten en toppen in hetzelfde jaar, maar op zonnige
14
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Fig. 3 Htt verloop van eenplaag van degrijze lariksvlinder inOber Engadin
(naarBaltensweiler, 1964). a: dichtheidinkleinegebiedenbinnenhetEngadin;
b: geschatdichtheidsverloop;c: gemiddeldedichtheidvoorhetgeheleEngadin;
d: plaatselijkduidelijkeschadeaandebossen;e: duidelijkeschadeoveral.
hellingenstegendeaantallenaanvankelijk sterkerenbereikteneenlagere
piek dan opbeschaduwdehellingen,waarvlakvoordepiekeenenorme
aantalstoename optrad.
Er zijn duidelijke parallellen tussen de verschijnselen bij de koolmees
en die bij de lariksvlinder. In beide gevallen trad een zekere mate van
synchronisatie op over het beschouwde verspreidingsgebied en het aantalsniveauwaaropdezeschommelingenzichafspeelden varieerdevanhet
eneterrein naar het andere.Het meest inhet oogvallendeverschilis de
regelmatigheid van defluctuatiesbij de lariksvlinder naast de onregelmatigheid van de fluctuaties bü de koolmees. De amplitudo van de
schommelingen verschilt ook zeer sterk: was in het bos bij Oxford de
hoogst geregistreerdepiektwaalf keerzohoogalshet laagste dal,bij de
lariksvlinder bedroeg dit verschilhet duizendvoudige hiervan.
Min of meer regelmatige aantalsschommelingen lijken vrij algemeen
te zijn. Of hier echt van regelmaat gesproken moet worden kan buiten
discussieblijven, maar alsregelmatig zullen worden aangeduid die fluc15

tuaties waar er steeds een afwisseling isvan eenpaarjaren van aantalstoenamegevolgddoor éénof meerjaren van aantalsafname. Het aantal
jaren kan variëren.
Een goed voorbeeld is de dennespanner (Bupalus piniarius)op de
Veluwe (fig. 4), waar in een periode van 15jaar ongeveer twee cycli
werden doorlopen (Klomp, 1966). De aantalsfluctuaties speelden zich
hieropeenveellagerniveauafdanbijv.inDuitsland,waarbijzeerhoge
dichtheden belangrijke schade aan de dennebossen werd aangericht.
log.dichtheid (aantal per m2)
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©jonge rupsen
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Fig.4 Hetverloopvandeaantallenvandiverselevensstadiavandedennespanner
opde HogeVeluwe (naar Klomp, 1966).
Dergelijke regelmatige schommelingen vindt men bij een aantal insekten, maar ook bij zoogdieren zoals vossen, lynxen, lemmingen en
sneeuwschoenhazen (Elton, 1942; Hewitt, 1954) en bij vogels als het
alpensneeuwhoen (Watson, 1965).Ookhierschijnt weereen grote mate
van synchronisatievan defluctuatiesop tetreden overeenvrijgrootgebied en er zijn wederom verschillen tussen de diverse terreinen wat betreft hetniveauwaaropdefluctuatieszichafspelen.
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Directeoorzaken
Omdeinhet begingesteldevraag,hoeindenatuur deaantallen worden
bepaald, te kunnen beantwoorden moeten we over meer gegevens beschikken betreffende de directe oorzaken van de waargenomen aantalsfluctuaties. Nodig iseengedetailleerde kennis van de levensgeschiedenis
van de diersoort in kwestie en van de milieufactoren die het dier beïnvloeden.
Deaantalsfluctuaties, zoalsdieindefigurenzijn weergegeven,leveren
slechts een grovebenadering van de werkelijkheid.
Bij dekoolmeesstaatsteedshetaantalbroedendeparenineenbepaald
jaaraangegeven.Vlaknahetuitvliegenvandejongenkanechterhetaantalmezen in het bosweldrietotzeskeerzogrootzijngeworden.Velevan
dezejongen sterven en speciaal in de winter treedt er ook sterfte van
volwassenen op. Het aantal dieren dat tenslotte overbhjft geeft het volgendepunt in de grafiek. Bij de lariksrups, waar het aantal vaneenbepaald larvestadium is weergegeven, is het aantal eieren ongetwijfeld
belangrijkhogerenhet aantalvlinderslagerdandegetalleninde figuur.
Dit wordt goed geïllustreerd door de gegevens van Klomp (1966) over
de dennespanner (fig. 4) die betrekking hebben op alle ontwikkelingsstadia. De oorzaken van aantalsveranderingen zullen gezocht moeten
worden in veranderingen in sterfte en eiproduktie, gecombineerd met
veranderingen in de trek van dieren van en naar het studieterrein.
Indien er voldoende gegevens zijn over een redelijk groot aantal jaren,
kan men nagaan welke van deze grootheden het belangrijkste is en op
welk ontwikkelingsstadium deze vooral betrekking heeft. Met 'belangrijk' wordt hier bedoeld: van belang voor de aantalsschommelingen. Als bij een bepaalde diersoort, waarvan deaantallenfluctueren,
de sterfte van kleinejongen varieert van 10tot 60% en de sterfte van
grotejongen van 70tot 80%,en alsblijkt dat het percentage sterfte van
de kleinejongen dat in een gegevenjaar optreedt bepalend is voor het
aantal dieren dat men het volgende jaar aantreft, dan is deze sterfte
'belangrijk' en vormt de 'sleutelfactor' (Morris, 1959, 1963) voor de
populatie.Denadrukvaltdusnietineersteinstantieopdegroottevande
sterfte, maar op zijn variatieen demate waarin dezevariatie correleert
met de aantalsveranderingen, hoewel de sleutelfactor in het algemeen
ook kwantitatief van betekeniszal zijn.
BijdekoolmeesinOxford bleekdesterfte vanjongedierenvlaknahet
uitvliegen uit het nest van doorslaggevende betekenis te zijn en bij de
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zwartemees(Parusater)deemigratieindeherfst samenmet dewintersterfte (Lack, 1966). Bij de sparrerups (Choristoneura fumiferana) is
het tijdens eenplaag desterfte vangrote larven (Morris, 1963), bijde
dennespanner de sterfte van zeer jonge rupsen (Klomp, 1966), bijhet
alpensneeuwhoen (Lagopus mutus) deemigratie aanhet begin van het
voortplantingsseizoen (Watson, 1965)enbij delemming de sterfte van
jongen- ennietdevaakgeciteerdemigratie!- (Krebs, 1964). Desleutelfactor varieert dussterk vansoort tot soort enzelfs binnen éénendezelfde populatieishijniet altijd dezelfde. Inextreem koude winterswas
er eensterfte onder devolwassen koolmezen diedeanders zo belangrijkejongensterfte overstemde.
Het ligt voor dehand omvoor deoorzaken vanvariatieingeboorte,
sterfte ofmigratie indeeersteplaats tezoeken inhetmilieu vande betrokken dieren. Dit milieu iseenzeer complexe zaak diealle factoren
omvat dieopdeéénofanderewijzevaninvloed zijn op de overlevingsen voortplantingskansen vanhet dier in kwestie, zoals weersinvloeden,
nestgelegenheid, voedsel, soortgenoten, roofvijanden, concurrentenenz.
Een analyse van deze vaak elkaar onderling nog weer beïnvloedende
milieueffecten iszeer ingewikkeld, zoalszalbüjken voor defactor roofvijanden indevoordracht vanKlomp.Tochblijkt ookhierdatsomsaan
één factor eendoorslaggevende betekenis kan worden toegekend. Bij
de koolmees in Oxford is de beschikbare hoeveelheid voedsel voor de
jongeninhetnestvangrotebetekenisvoordeconditievandeuitvliegendejongen, endaarmee voor desterfte vandezejongen kort daarna,en
dus ook voor het aantalsverloop in depopulatie. In andere gevallenis
het weer,hetoptreden vannatuurlijke vijanden ofdeinvloedvansoortgenotenvanoverwegend belang.
Men moet echter deoorzaken vanvariatieinsterfte e.d.niet uitsluitend zoeken inhetmilieu,maar ookdenkenaanmogelijke oorzakenin
de dierenzelf, zoalsuithetvolgendezalblijken.
Variatie in erfelijke eigenschappen
Bijvrijwel allediersoorten vindt meneengrotevariatieineigenschappenindiezin,datsommigeindividuen veelbeterinstaat zijnzichonder
bepaaldemilieuomstandigheden tehandhaven danandere.Ditbetekent
dat menereigenlijk niet mee kanvolstaan vast testellen, hoeveel individueneropeenbepaald terrein leven,maar tevensdient menteweten,
watdeeigenschappenvandieindividuenzijn.Ditistemeerzoomdatde
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verschillentussendeindividuenvaakerfelijk zijn.Bijdetuinslak(Cepaea
nemoralis) produceert deénemorf( = erfelijke variant)bijeenhogetemperatuur tweekeer zoveeleierenalseenandere,terwijl bijlagetemperatuurjuist dieanderemorf meer eieren legt (Wolda, 1967).Bij deringelrups (Malacosomaneustria) bleek deénemorf bij lagetemperatuur veel
sneller dood tegaan dan deandere,terwijl bijhogetemperatuurjuist de
andere morf een grotere sterfte vertoonde (Laux en Franz, 1962). Een
uitspraak over deinvloed van de temperatuur op deeiproduktie van de
tuinslak of op de sterfte van de ringelrups heeft dan ook voor een bepaaldepopulatiedestemeerzinnaarmatemeerbekendisoverdemorfen
waaruit diepopulatie bestaat en in welkefrequentie dezemorfen voorkomen.
De samenstelling van populaties wat betreft allerlei erfelijke eigenschappen kan sterk variëren van plaats tot plaats, zelfs over vrij korte
afstanden(vgl.devoordrachtvanBakker).Ditbetekent,datdeaantallen
individuen in verschillende populaties niet zonder meer onderling vergeleken kunnen worden, tenzij deze populaties in samenstelling gelijkzijn.Hetisnietondenkbaar,datverschilleninaantalsschommelingen
tussen verschillendepopulaties, of inhet niveau waarop dezeschommelingen optreden, mede worden bepaald door verschillen in erfelijke
eigenschappen.
Maar zelfs met het éénmalig vaststellen van desamenstelling van een
populatiezijn weernogniet,omdat ersteedsmeeraanwijzingen komen
dat deze samenstelling van één populatie geen constante hoeft te zijn
gedurende de periode dat deze populatie wordt bestudeerd. Door het
optreden van natuurlijke selectie kunnen veranderingen optreden in de
eigenschappen van een populatie, zodat dan de aantallen individuen in
zo'n populatie, op verschillende tijdstippen gemeten, strikt genomen
geenvergelijkbare grootheden zijn. Speciaal interessant zijn diegevallen
waardegenoemdesamenstellingvaneenpopulatiemeefluctueert metde
eigendichtheid.Tijdenseen hoge dichtheid zou men wel eens te maken
kunnen hebben met anders geaarde individuen dan wanneer men in
dezelfde populatie kijkt bij een lage dichtheid. Reeds Adlerz (1902)
geeft hiervan enige voorbeelden. De vuurvlinder Heodes virgaureae
had tijdens een hoge dichtheid in 1896een ongewoon hoog percentage
dieren met een bepaalde patroonafwijking op de vleugels. Bij een volgendehogedichtheidin 1901wasditweerhetgeval,terwijlindetussenliggendejaren vanlagedichtheidhetpercentageafwijkende vlindersveel
geringerwas.Bijdenonvlinder (Lymantriamonacha) washetpercentage
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van de afwijkende vorm eremitavaak hoog tegen het einde van een
periode met hoge dichtheid.
Dit betekent dathet nietondenkbaar is,dat veranderingen in bijvoorbeelddesterfte vanjongerupsenindeloopvandetijdmedewordenveroorzaakt door veranderde erfelijke eigenschappen van dezedieren.

Hypothesen
De gegevens die tot nu toe zijn besproken leveren een vrij chaotisch
beeld. Er is op gewezen, dat de aantallen in een populatie fluctueren,
dat dezefluctuaties nu eens zeer onregelmatig dan weer enigszinsregelmatigzijn,dathetniveauwaaropdefluctuatieszichafspelenkanvariëren
van deenepopulatie naar deandere,en dat dezefluctuaties vaakenigszins synchroon verlopen over een bepaald gebied. In sommige gevallen
worden zulke hoge dichtheden bereikt, dat de voedselvoorraad wordt
uitgeput, of dat de populatie anderszinszijneigenmilieubederft, maar
inverreweg de meeste gevallen lijkt de aantalstoename nooit zo ver te
gaan dat dit hogeniveau wordt bereikt. Bij diesoorten dieren waar dit
welgebeurt,lijkt ditslechtshetgevalovereendeelvanhetverspreidingsgebiedvande soort.
Nu eens is desterfte vanjongedieren,dan weer die van volwassenen,
dan weer de migratie van doorslaggevende betekenis voor het aantalsverloop en nu eensis de ene, dan weer deandere milieufactor hiervoor
voornamelijk verantwoordelijk. Bovendien moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat veranderingen in samenstelling in
erfelijke eigenschappen van eenpopulatie een rol spelen.
Verschillende onderzoekers hebben getracht wat orde te scheppen
in deze veelheid aan mogelijkheden door een hypothese op te stellen
over hoe, naar hun mening, in het algemeen de aantallen worden bepaald. Zij hebben getracht de bekende feiten onder één noemer te vatten. Openkelevan dezehypothesen zal wat nader worden ingegaan om
zedaarna te confronteren metdethansbekendefeiten. Dit betreft inde
eersteplaats dehypothesevan dedichtheidsafhankelijke regulatie waaraan de naamNicholson (1933; 1954)is verbonden. In de tweede plaats
dehypothesevandebeperkendefactoren welkedoorNicholsonwerdgezien als een speciaal geval binnen zijn regulatie-hypothese en die door
Andrewartha en Birch (1954) daarvan werd losgemaakt. In de derde
plaats de hypothese van hetfluctuerendemilieu, welke sterk wordt verdedigd door Andrewartha en Birch. En in de vierde plaats die van een
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variërende populatie-samenstelling zoals die door Chitty (1960; 1964;
1965)is uitgewerkt.
Aldezehypothesen gaanuit vandeindruk diemenheeft dat het aantal individuen in een populatie maar zelden zogroot wordt dat het zijn
eigen milieu bederft en niet vaak zo klein wordt dat de populatie uitsterft. Of dezeindrukjuist is,ismoeilijk vastte stellen, omdat gegevens
over bijvoorbeeld de frequentie waarin een populatie uitsterft vrijwel
ontbreken.DehypothesevanNicholsonen dievanChittystellen,dater
eenmechanismemoetzijn dat degrotetoenamevan deaantallen tegengaat. Ook de hypothese van de beperkende factoren beschrijft zo'n
mechanisme. De hypothese van het fluctuerend milieu daarentegen laat
depopulatiesveeleereenspeelbalvan het toeval zijn.
De hypothese van de dichtheidsafhankeüjke regulatie Deze komt, kort
samengevat, hierop neer: Er is voor elke populatie van dieren in een
gegevenmilieueenevenwichtsdichtheid diedoordepopulatiewilworden
ingenomen. Omdat echter het milieu van een populatie voortdurend
verandert, verandert ook deevenwichtsdichtheid steedsende werkelijke
populatiedichtheid zal dan ook steeds afwijkingen van het evenwicht
vertonen. Immers,indienhet evenwicht verandert vanbijvoorbeeld laag
naarhoog,heeft depopulatietijd nodigomvoldoendejongentekunnen
produceren en een hogere dichtheid te bereiken. Is de dichtheid groter
dan de evenwichtsdichtheid dan neemt de sterfte toe en/of de geboorte
neemt afjuisttengevolgevan detegrotedichtheid.Is dedichtheidkleinerdandeevenwichtsdichtheid, danneemtdesterfte afen/ofdegeboorte
toejuist ten gevolge van dete lage dichtheid. De milieufactoren diegeboorteensterfte beïnvloeden moeten,willenzijinhet beschreven proces
een belangrijke rol spelen, hun werking uitoefenen afhankelijk van de
dichtheidvandediersoortinkwestie.Hetmoeten dichtheidsafhankehjke
factoren zijn, willen ze de aantallen individuen kunnen reguleren, kunnen bijsturen, naar het evenwicht toe. Vandaar de naam van de hypothesenl. dievan de dichtheidsafhankehjke regulatie.In deregeltechniek
zou men dit een geval van negatieve terugkoppeling noemen. Factoren,
zoalshetweer,diezichinhunwerkingvandedichtheidvandediersoort
niets aantrekken, kunnen niet regelend werken. Een mortaliteitsfactor,
ook al neemt hij een hoog percentage van de sterfte voor zijn rekening,
is voor het bijsturen van het aantal individuen van geen belang, als de
variatie daarin niet gekoppeld is aan de dichtheid van de populatie.
Die mortaliteitsfactoren die in hun effect wèl worden beïnvloed door
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de dichtheid zijn volgens de regulatiehypothese van doorslaggevende
betekenis, ook alisde sterfte dieer door wordt veroorzaakt vrij gering.
InhetvoorgaandeisdehypothesezoalsdiedoorNicholsonnaarvoren
werd gebracht sterk vereenvoudigd, in diezin,dat veledetailszijn weggelaten. Daar staat echter tegenover, dat hierdoor dekernvan dehypothesebeter naar voren komt en dezehypothese minder inde controversiëlesfeer wordtgetrokkendanandersongetwijfeld hetgevalzouzijngeweest.
Dezehypothese heeft zeer veelinvloed gehad op het denken en doen
van de oecologen in de afgelopen decennia, en ze heeft zeer vele aanhangers gevonden. Dit komt in hoofdzaak doordat ze een duidelijk,
goed te begrijpen en exact te formuleren mechanisme beschrijft dat de
aantalsfluctuaties aan banden legt.
De hypothese vande beperkende factoren Een ongebreidelde toename
van de aantallen wordt verhinderd indien één of meer van de voor de
dieren noodzakelijke hulpbronnen als voedsel en nestgelegenheid maar
in beperkte mate aanwezig is of moeilijk gevonden kan worden bij de
gegevenverspreidings-enzoekmogelijkheden vanhet betrokken dier.
Er kunnen nooit meer paren holenbroedende vogels in een bepaald
gebiedbroedendanernestholtenzijn. Mitserminstenszoveelparenvolwassenen zijn als het aantal bruikbare nestholten, is de produktie van
jongen min of meerconstant. De voortplantingscapaciteit van de dieren
isinhet algemeenzogroot, dat deaantallen sterk zouden toenemen als
er wel voldoende nestholten zijn. Met andere woorden: als het aantal
volwassenen kleiner wordt dan twee per nestholte, nemen de aantallen
weer toe. De aantalsfluctuaties zullen dus de neiging hebben vrij beperkt te zijn.
Dehypothesevanhetfluctuerendemilieu Aande aantalsschommelingen
worden beperkingen opgelegd omdat natuurlijke populaties nu eenmaal
leven in eenfluctuerendmilieu. Bij gunstige omstandigheden zullen de
aantallen toenemen en bij ongunstige omstandigheden nemen zij af.
De aantallen nemen meestal niet zover toe dat catastrofaal hoge dichtheden worden bereikt, omdat het aantal opeenvolgende gunstige jaren
in het algemeen beperkt is;endeaantallen nemenmeestal niet zover af
dat de populatie uitsterft, omdat het aantal opeenvolgende ongunstige
jareneveneensbeperktis.Omdat demilieusvanverschillendepopulaties
verschillend zynin defrequentie van het aantal opeenvolgende gunstige
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en ongunstigejaren en in de mate van gunstig- of ongunstigheid, varieert het niveau waarop deaantalsfluctuaties zich afspelen van deene
populatienaardeandere.Ditisdehypothese vanhetfluctuerendmilieu.
In tegenstelling tot de hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatie en van die van de beperkende factoren, is die van hetfluctuerend
milieu bijzonder koel ontvangen door vele oecologen. Dit komt o.a.
omdat er geen duidelijk, exact te omschrijven mechanisme wordt gegevendat deaantalsfluctuaties aanbandenlegt.Dat deaantallenindividuen ineenpopulatie een speelbal van het 'toeval' zouden zijn lijkt een
zeer onaantrekkelijke veronderstelling.
De hypothese van de variërende populatie-samenstelling Chitty ontwierpeenhypothese diehetaantalsverloop ineenpopulatiekoppelt aan
erfelijke veranderingen in die populatie. Hij gaat er van uit, dat er in
natuurlijkepopulatieseenvoortdurendeselectieplaatsheeft endatonder
alle omstandigheden die individuen in het voordeel zijn, die onder de
gegeven omstandigheden de grootste overlevings- en voortplantingskansenhebben.Ditligttrouwensvoor dehand.Bijeenhogedichtheidis
dewederzijdse invloedvandeindividuen vandeeigensoortzogroot,dat
er een sterke natuurlijke selectie optreedt ten gunste van een grotere
weerstand tegen eventuele nadelige invloeden van soortgenoten. Dit
gaat ten koste van andere eigenschappen met als gevolg dat, als een
milieufactor waartegen de weerstand was verslapt ongunstig wordt, de
aantallen teruglopen naar een laag niveau. Dan, bij een lage dichtheid,
isdedrukvansoortgenoten minimaalendeselectiegaatweertengunste
vaneenweerstand tegenandere milieu factoren, enz.
Confrontatie met de feiten
De vier genoemde hypothesen dienen nogmaals de revue te passeren
om na te gaan, of zij in overeenstemming zijn met de thans bekende
feiten. Hetzalonvermijdelijk zijnhierookpuntenvanmeer theoretische
aard aan deordetestellen.
Dichtheidsafhankelijke regulatie De hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatieisjuist,indienersterfte ofvoortplantingoptreedtzodanig, dat afwijkingen van een evenwichtsdichtheid effectief worden
tegengegaan. Een moeilijkheid hierbij vormt het begrip 'evenwicht'.
Het isnietduidelijk watmenerindenatuur onder zoumoeten verstaan
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en hoe men zo'n evenwicht zou moeten meten. Men heeft vaak degemiddelde dichtheid over een aantal jaren gebruikt als een schatting ervan.Zoalsechterisgedemonstreerd,ishetevenwichtzelfgeenconstante,
daar het door fluctuerende milieuomstandigheden wordt beïnvloed.
Met andere woorden: een gemiddelde dichtheid is zeker geen goede
schattingervoor.Hoemenindenatuureenfluctuerendevenwichteneen
variërende afwijking van zo'n evenwicht uit elkaar zou moeten houden wordt nergens duidelijk. Dit maakt het toetsen van de hypothese
aandefeiteneenbijzonder moeilijketaak. Maarlatenweveronderstellen
dat hogedichtheden inhet algemeenbovenhet evenwicht liggenenlage
dichtheden eronder, met voorbijgaan aan een mogelijk lange discussie
over het al of niet redelijk zijn vaneen dergelijke veronderstelling. Is de
hypothesejuist, dan isin deeersteplaatsteverwachten dat de geboorte
afneemt en/of desterfte toeneemt met toenemende dichtheid, dus dat er
dichtheidsafhankelijke effecten optreden; en in de tweede plaats dienen
dezeeffecten sterk genoegte zijn om afwijkingen vandeevenwichtstoestand tegentegaan.
Dichtheidsafhankelijke effecten treden in de natuur inderdaad op.
Bij de koolmees neemt het aantal eieren en daarmee ook het aantal
vliegvlugge jongen per paar af met toenemende dichtheid (Kluyver,
1951;Lack, 1966).De groei van derupsen van de dennespanner neemt
duidelijk af met toenemende dichtheid en daarmee vermindert ook de
eiproduktievandeuitdezerupsenvoortkomendevlinders(Klomp,1966).
Dit effect is weergegeven in fig. 5. De sterfte vanjonge rupsen van de
sparrerups (Choristoneurafumiferana)nam enigszinstoemet toenemendedichtheidendegroeivangrotelarven,endaarmeedeeiproduktievan
dedaaruit komendevlinders, namafmettoenemendedichtheid(Morris,
1963).
Somsishet verband tussen sterfte en dichtheid veel gecompliceerder.
DitwordtgoedgeïllustreerddoorhetwerkvanTinbergen(1960)overde
sterfte van diverserupsen inhet dennebostengevolgevan roofvijanden,
in casu van mezen (fig. 6).Tinbergen berekende, op eenmanier waarop
hier nu niet verder zal worden ingegaan, het verwachtte verband tussen
het percentage dat derupsen van eensoort uitmaken in het voedselvan
de mezen en de dichtheid van die soort, uitgaande van de veronderstelling,dat ditpercentageuitsluitendafhangt vandeonderlingeverhouding
van deaantallenvan dediverseprooisoorten inhet bosenvaneenzogenaamde risicofactor. Deze factor verschilt van soort tot soort en omvat
zaken als smakelijkheid, vindbaarheid en dergelijke. Deze veronderstel24
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Fig. 5 Deeiproduktie vandedennespannerneemtafnaarmatededierenbijeen
hogeredichtheidwaren opgegroeid(naarKlomp, 1966).
linghoudtin,datderisicofactorzelfnietwordtbeïnvloeddoordedichtheid. Het bleek echter, dat in werkelijkheid depunten in degrafiek niet
op de verwachtingslijnen lagen. Bij lage dichtheden van de rupsen
werden er naar verhouding te weinig gegeten, bij intermediaire dichtheden te veelen bij extreem hoge dichtheden weer te weinig. Dit isgeillustreert in fig. 7, dat is ontleend aan ongepubliceerde gegevens van
Tinbergen. De sterfte ten gevolge van de mezen was dus dichtheidsafhankelijk, endezeafhankelijkheid wasvrijcomplex.
Wil er echter van dichtheidsafhankelijke regulatie sprake zijn, dan
moeten dedichtheidsafhankelijke effecten sterk genoegzijn omtegengesteldekrachtenindepopulatiemetsuccestegentegaan.Bijdekoolmees
in Engeland bleek het aantal vliegvlugge jongen, dat mede door een
dichtheidsafhankelijk procesbepaald werd,vanvrijwel geenbetekenis te
zijn voor de optredende aantalsveranderingen. Daarvoor was de sterfte
vanjonge uitgevlogen dieren van doorslaggevend belang en deze sterfte
was niet gecorreleerd met de dichtheid (Lack, 1966).Bij de dennespanner ishet aantal eieren, dat mededoor eendichtheidsafhankelijk proces
bepaaldwerd,ookvanvrijwelgeenbelangvoor deaantalsveranderingen.
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Fig. 6a Hetverbandtussen dedichtheidvan twee Insektenlarven (de dennenuil
(Panolis)A, eneenbladwesp(Acantholyda)B,(fig.6b,ziepag.27) enhetpercentagevanhetvoedselvandekoolmeesdatdoordebetrokkensoortenwordtingenomen.Voordedennenuilmaakthetverschilofhetde enige aanwezigeprooisoort
isofdaterookandereprooien tegelijkertijdaanwezigzijn. Bijlageenzeerhoge
dichtheden wordt erminder enbijtussenliggende dichtheden meer gegeten dan
menzouverwachten (naarTinbergen,1960).
Desterfte vanjongerupsjesishiervanoverwegendebetekenisen dezeis
weer onafhankelijk van de dichtheid (Klomp, 1966). Bij de sparrerups
(Choristoneura)waar, zoals vermeld ook dichtheidsafhankelijke effecten eenrol spelen, is de sterfte van grote rupsen van overwegend belang.Dezesterfte isnu welenigszinsdichtheidsafhankelijk, maar inverkeerde zin! Ze neemt namelijk af met een toenemende dichtheid en dit
brengt depopulatie verder van een 'evenwicht' af in plaats van er naar
toe (Morris, 1963).
Er is een aantal speciale gevallen die men kan aanvoeren ter ondersteuning van de hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatie.
Dezekunnen echter beter behandeld wordenonder dehypothesevande
beperkende factoren. Afgezien van deze speciale gevallen zijn geengegevensuit denatuur bekend dieerop wijzen, dat dichtheidsafhankelijke
factoren vangrootbelangzijnvoordebepalingvandeaantalsfluctuaties.
Dit zegt allerminst, dat de dichtheidsafhankelijke regulatie niet in een
aantal gevallen wel zou kunnen optreden omdat er nog maar enkele
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populaties voldoende nauwkeurig over eenvoldoend langetermijn zijn
bestudeerd om tot een enigszins gerechtvaardigde conclusie te komen.
Het wijst er echter wel op, dat de hypothese geen universele geldigheid
heeft zoalsdooraanhangerservanwelwordtgesteld.Ditpuntkomtlater
nognadertersprake.
Beperkende factoren De hypothese van de beperkende factoren stelt,
datereenofmeernoodzakelijkehulpbronneninbeperktemateaanwezig
of vindbaar isen dat daardoor een ongebreidelde toename van de aantallen wordt verhinderd. Een goed voorbeeld is de Australische ekster
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(Gymnorhina tibicen); Carrick, 1963). Deze vogels planten zich alleen
voort als ze een territorium bezetten. Een terrein moet aan een aantal
voorwaarden voldoen wil het geschikt zijn als territorium en zulkegeschikte terreinen zijn maar in beperkte mate aanwezig. Elkjaar zijn er
danook grotetroepen dieren diezonder territorium rondzwerven. Hierdoor wordt een maximum gesteld aan het aantal jongen dat geproduceerdkanworden,wat ongelimiteerde toename van de aantallen voorkomt. Er is steeds een flinke reserve aan dieren aanwezig die opengevallen territoria snel kunnen gaan bezetten, wat een te snelle afname
van aantallen tegengaat. Zulke voorbeelden zijn er meer, vooral daar
waarterritoriaeenbelangrijkerolspelen.Erzijnbijvoorbeeld sterkeaanwijzingen datdeaantallenvandekoolmeesinNederland,dieineenaantal opzichten verschilt van diein Engeland, medeworden bepaald door
een beperkte aanwezigheid van territoria (Kluyver, persoonlijke mededeling). Het wegtrekken van voornamelijk jonge dieren, die geen territoriumhebbenkunnen bemachtigen, is hier van groter belang dan de
sterfte aanjongen. Andrewartha en Birch (1954)geven nog meer voorprocent gegeten per dag
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Fig. 7 Hetverband tussen dedichtheidvan dedennenuil (Panolis) envan een
bladwesp(Acantholyda)enhetpercentagedatvanelkvandezesoortenperdaggegeten wordtdoor de koolmees. Ditpercentage ishethoogstbijmatige dichtheid
(naarongepubliceerdefiguurvanL. Tinbergen).
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beelden. Het ziet er dus naar uit, dat deze hypothese opgaat voor een
aantal natuurlijke populaties.
Men kan deze voorbeelden hanteren als speciale gevallen van de
regulatie-hypothese. Immers, omdat het aantal broedende paren het
aantal aanwezigenestholten niet te boven kan gaan, neemt het percentage van de volwassen dieren dat aan de voortplanting deelneemt af
met een toenemend aantal vogelsen daarmee hetaantal geproduceerde
jongen per volwassene. Zo geformuleerd is devoortplanting dus dichtheidsafhankelijk. Het is echter twijfelachtig, of een dergelijke formuleringveelbijdraagt toteenbeterinzichtindesituatie.Eenvoudiger,ende
situatie beter weergevend, kan men stellen dat door het beperkt voorhandenzijnvannestholtenhetaantalaan devoortplanting deelnemende
vogelsen daarmee dejongenproduktieaan banden wordt gelegden min
of meer constant wordt gehouden. Hierom, en omdat men deze voorbeelden, indien men ze wenst te brengen onder de hypothese van de
dichtheidsafhankelijke regulatie, daarbinnen toch een speciale categorie
uitmaken,verdienthet aanbeveling,hun specialestatusteerkennen door
zeeenapartenaamtegevenenzeonderdehypothesevandebeperkende
factoren terangschikken.Aan welkeformulering mendevoorkeur geeft
is van ondergeschikt belang. Het is echter duidelijk, dat voor de hypoprocent gegeten per dag

Acantholyda
juni-juli

o

'50
•.

0.5h

/

/

O

~»

/
/
'52'

oo

54" y

"*.
'53'

- •

.' 51 "
•
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
dichtheid

29

thesevandebeperkendefactoren of, zomenwil,voor dit specialegeval
binnen deregulatiehypothese,steunwordtgevondenindenatuur terwijl
deregulatiehypothese sensustrictodezesteun(nog)niet heeft.
Echte dichtheidsafhankelijke effecten kunnen hier wellicht mede een
rol spelen. Men kan zichgoedvoorstellen dat er bijeengrote overmaat
aanvolwassendierenvoortdurendgevechtenzullenzijnomhetbezitvan
de territoria en dat daardoor de produktie aan nakomelingschap per
broedendpaarminder kanzijn dan indienerweinigvolwassenenwaren,
maar ook dan blijft het beperkte aantal nestholten van primair belang.
Hetfluctuerendmilieu De hypothese die Andrewartha en Birchvoor
veelgevallen vangroot belang achten is dievan hetfluctuerendmilieu.
In gunstigejaren neemt het aantal individuen in een populatie toe, in
ongunstigejaren neemt het af en de aantalsschommelingen worden in
toom gehouden doordat ermeestalgeenlangeseriesvan opeenvolgende
gunstige of ongunstigejaren zijn. In hun boek (1954)geven zij diverse
voorbeelden van correlaties tussen aantalsschommelingen en milieufactoren, speciaalhetweer,zoalsinhetgevalvandesprinkhaanAustroicetescruciata in Zuid Australië.
Bijdekoolmeeshebbenwegezien,datinEngelanddesterfte vanjonge
dieren van doorslaggevend belangwas.Dezehangt direct samenmet de
conditievandejongenbijhetuitvliegenuithetnestendiewordtop zijn
beurtbepaalddoordevoedselsituatieinhetnest.Dehoeveelheidvoedsel
wordt maar zeerten delebeïnvloed door demezen.Iser ineenjaar om
de een of andere reden veel voedsel, dan is er weinig sterfte onder de
jongen en de aantallen mezen nemen toe. Is er weinig voedsel, dan
nemen de aantallen af. Dit past volledig in de hypothese van hetfluctuerend milieu.Welkefactoren dan weerde voedselvoorraad bepalen is
een volgend probleem.
Byde sparrerups Choristoneura (Morris, 1963) wastijdens een plaag
de sterfte aan grote larven doorslaggevend. Plagen treden echter maar
af entoe op en meestal schijnen de aantallen om eenvrijlaagniveau te
schommelen. Morris vond dat het begin van een plaag, dus een sterk
toenemende dichtheid, samen vielmet eenopeenvolgende serie van bijzonder warme,zonnige, drogezomers.Het einde van deplaag, duseen
sterk afnemende dichtheid, viel samenmet een serieongewoon natte en
koudezomers.Ook dat past inhet beeldvan dehypothesevan het fluctuerend milieu. Het ziet er dus naar uit, dat dezehypothese zeker recht
van bestaan heeft en in overeenstemming is met vele bekende feiten.
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Fluctuerende populatiesamenstelling Het ismoeilijk in tezien,hoe min
of meer regelmatige aantalsschommelingen waarbij de aantallen eerst
overeenaantaljarentoenemenendanoverweereenperiodevanééntot
enkele jaren afnemen, zouden kunnen worden veroorzaakt door een
fluctuerende milieufactor. Zo'n factor zou dan ook een min of meer
regelmatige cyclusmoeten doormaken meteen afwisseling van een aantal opeenvolgende gunstige jaren en enkele opeenvolgende ongunstige
jaren. Gezien de vorm van de aantalsfluctuaties zou er in feite steeds
eenseriejarenmoetenzijnwaarindegunstigheidvandeomstandigheden
afneemt van vrij goed tot vrij slecht, dan een vrij snelle overgang naar
vrijgoeden danweereengeleidelijke afname vandegunstigheid. Het is
nauwelijks aan tenemen dat milieufactoren bestaanmet zo'n cyclus,zodat fluctuerende milieufactoren voor deze fluctuaties nauwelijks verantwoordelijk kunnen zijn. Bovendien vond Chitty (1960) dat in Wales
somsvrij dichtbij elkaar levendeveldmuispopulaties niet infase waren,
d.w.z. dat hun aantalsschommelingen niet gelijktijdig verliepen. Voor
zover hij kon nagaan waren de milieuverschillen tussen deze populaties
klein,zekertenopzichtevan demilieuverschillen dieoptradentussen de
diverse populaties binnen het grote gebied waar defluctuatieswel synchroon verliepen. Dit pleit ook niet voor een fluctuerende milieufactor
alsvoornaamste oorzaak. In denatuur heeft menechteraltijd te maken
meteengrootaantalfluctuerendemilieufactoren enineenmodeldathiervoorisontwikkelddoorDenBoerenReddingius(persoonlijke mededeling) bleek dat er een neiging is tot het optreden van enigszins 'regelmatige' aantalsschommelingen als een groot aantal Onafhankelijk fluctuerendemilieufactorentegeüjkeenrolspeelt.Hetisdusniet ondenkbaar,
dat althans een deel van de regelmatige schommelingen in de natuur
door hetfluctuerendemilieu wordt veroorzaakt, maar het zoeken naar
andere verklaringsmogelijkheden lijkt vooralsnog gewenst.
Ook de hypothese van de beperkende factoren lijkt niet goed bruikbaar zijn als verklaringsmogelijkheid. Theoretisch zou de dichtheidsafhankelijke regulatiehypothese beter bij deze gegevens passen. De
gevallenechter diegoedzijn bekeken,zoalsdedennespanner endeveldmuizen (Chitty) geven aUerminst steun aan dezehypothese. Er zal voor
deze gevallen dus naar een andere verklaring gezocht moeten worden.
Chitty stelde daarom de hypothese op van de fluctuerende genetische
samenstelling van een populatie. Bij een hoge dichtheid treedt een natuurlijke selectieoptengunstevan individuen diedeeigen soortgenoten
beterkunnenweerstaan,maarslechteruitgerustzijntegenanderemilieu31

invloeden, en zodoende verandert de genetische samenstelling van de
populatie. Zodra één van die andere milieufactoren ongunstig wordt
lopen de aantallen terug.De bij lage dichtheden optredende selectie ten
gunstevanindividuendiebeteruitgerustzijntegendezeandereinvloeden
doet de aantallen weer toenemen. Zo'n mechanisme werkt ook als het
niet de eigen dichtheid, maar een andere milieufactor is, die bij hoge
dichthedendeselectieandersdoetverlopendanbijlage.
Chitty geeft een aantal manieren aan waarop deze hypothese getoetstzoukunnen worden,maar aan hettoetsenzelfismennognauwelijkstoegekomenzodatnognauwelijksgegevensbeschikbaarzijndievoor
of tegendezehypothesepleiten.Detoenemendesterfte vanjongedieren
bij muizen en sneeuwschoenhazen bij een verouderende plaag (Chitty,
1964)(fig. 8)pleit ervóór.
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Fig.8 Depopulatiedichtheidvansneeuwschoenhazenvan1932-1939.Destippen
betreffen dedichtheidvan volwassenen infebruari, delijnengeven de overleving
vandejongendieelkezomerwerdengeboren(naarChitty,1964).
BijdevlinderMalacosomapluviale zijn deverschijnselen met dehypothese van defluctuerendegenetische samenstelling volledig in overeenstemming. De rupsen van deze vlinder leven in groepen in nesten van
spinseldraden, welkezijalleentijdelijk verlaten alszevoedselzoeken.Er
iseenaantaltypenteonderscheiden dieverschilleninactiviteit(Welling32

ton, 1960).Demeestactieverupsenverspreidenzichsnelenvindenzogemakkelijk hunvoedsel,demeesttragerupsenverplaatsenzichnauwelijks
enverhongeren temiddenvaneenovervloedvanvoedsel.Tussenvormen
kunnen zich actief verplaatsen mits ér spinseldraden voorhanden zijn,
gemaakt door de meer actieve dieren in de populatie. Een kolonie van
uitsluitend actieve dieren valt ten prooi aan ongunstige weersinvloeden
of aan roofvijanden, omdat zij zoveel rondwandelen dat er van het
spinnen vaneen behoorlijk nest niets terecht komt. De kolonies met
een redelijk percentage actieve dieren gemengd met de nodige tussenvormen hebben de grootste overlevingskansen. Dit verschil tussen de
individuen is niet erfelijk in de klassieke zin, maar de eigenschap wordt
welovergedragen aan denakomelingen en gedraagt zichin feite alseen
erfelijke eigenschap. De eerste eieren die door een vlinder worden gelegd bevatten namelijk meer dooier dan de latere eieren en naarmate er
meer dooier inhet eiis,isdejongerups actiever. Demate van activiteit
die de rups dan vertoont, behoudt hij zijn gehele leven. Ook al kweekt
mendedierenoptemiddenvaneenovermaat aanvoedsel,demeer trage
dieren eten minder en de eieren die een traag dier als volwassene legt
bevatten minder dooier, waardoor zijn nakomelingen weer een geringer
percentageactievedierenbevatten,enz.(Wellington, 1965). Ineenpopulatie die begint in aantal toe te nemen vindt men een hoog percentage
actieve kolonies, d.w.z. kolonies met een voldoend groot aantal actieve
individuen. Naarmate een populatie veroudert, neemt het percentage
niet-actieve kolonies toe omdat de actieve vlinders wegvliegen met als
gevolgeen teruglopen van de aantallen in depopulatie tot eenzeer laag
niveau of misschien wel tot nul. Van elders aanvliegende vlinders, wat
steeds actieve dieren zijn. doen weer actieve kolonies ontstaan en de
cyclus herhaalt zich.
Meer aanwijzingen op dit punt zijn er eigenlijk nauwelijks. Verder
onderzoek zal moeten uitmaken of dehypothese van Chitty al dan niet
juist is.Het zou bijvoorbeeld demoeitewaard zijn omna tegaan, of de
extragrotesterfte aanjongen bijdedennespanner, diedeaantallen sterk
doet teruglopen, misschien mede wordt veroorzaakt door natuurlijke
selectietengunstevanhetweerstaanvandeinvloedenvan soortgenoten.
Daardoor zouden ze in andere opzichten zo kunnen zijn verzwakt, dat
ze in het jaar waarin de aantallen teruglopen ten prooi vallen aan invloeden van het weer of anderszins, waar zein anderejaren nauwelijks
lastvangehadzoudenhebben.Hetzouinteressantzijnomnategaan,of
de ongunstige weersomstandigheden die de plaag van Choristoneura
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beëindigden, misschien geen effect gehad zouden hebben als er niet een
aantal generatiesgeselecteerd ophetweerstaan vansoortgenoten envan
voedselgebrek aan waren voorafgegaan. Van belang is hierbij de waarnemingvanWatt(inMorris, 1963,p.62),datdesterfte vangroterupsen
van Choristoneura duidelijk verminderd was in het jaar nadat de omstandigheden in het een of ander opzicht ongunstig waren geweest, wat
zou kunnen wijzen op optredende natuurlijke selectie. Interessant zou
ookzijn omnate gaanof inmeeronregelmatigfluctuerende populaties,
zoalsdievandekoolmees,genetischeeffecten medeeenrolspelen.

Samenvattingen commentaar
De conclusies van de vorige paragraaf kort samenvattend kan gesteld
worden, dat men er rekening mee dient te houden dat genetische veranderingen in een populatie van invloed kunnen zijn op de aantalsschommelingen, dat in vele gevallen fluctuerende milieufactoren een
belangrijke rol spelen en dat soms aan de aantalsschommelingen beperkingen worden opgelegd doordat de een of andere milieufactor beperkend gaat werken. Dichtheidsafhankelijke effecten treden in de
natuur op,maar nietswijst er nog op dat zijvangroot belangzijn voor
de aantalsschommelingen.
Delaatsteconclusievooralgeeft aanleidingtot enigeopmerkingen.
Er doet zich de op het eerste gezicht wat vreemde situatie voor, dat
juist diehypothese waarvoor nog vrijwel geen bewijzen bestaan, namelijk die van de dichtheidsafhankelijke regulatie, zoveel overtuigde aanhangershadenheeft. Hetisechternietzovreemdalshetopheteerstegezichtlijkt, datookonderzoekerswiereigenresultatenniettengunstevan
dezehypothesepleiten(Lack, 1966)tochvandejuistheidervanovertuigd
blijven.
Dezeovertuigingberust namelijk indeeersteplaatsophet feit, dat de
regulatiehypotheseeengoedtebegrijpenmechanismeomschrijft datvele
verschijnselen theoretisch gemakkelijk kan verklaren. Tot deze verschijnselen behoort indeeersteplaatshetfeit, datvelenatuurlijke populatiesdoor demensgeëxploiteerd kunnenwordenzonder dat depopulatie uitsterft, zolang die exploitatie tenminste verstandig geschiedt.
Verder dat verschillende populaties van dezelfde soort verschillende
dichtheidsniveaus kunnen hebben (fig. 1).En tenslotte de waarneming,
dat ook twee nauw verwante soorten in hetzelfde milieu verschillende
dichtheidsniveaus kunnen vertonen. Omdat er echter tot nu toe geen
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overtuigendegegevenszijn dat deregulatiehypothese indenatuur inderdaad werkt, ziet het er naar uit, dat deze theoretische verklaringen die
berusten op deze hypothese ook zeer sceptisch dienen te worden bekekenendatnaarandereverklaringenmoetwordenuitgezien.Deruimte
hier laat niet toe, verder op zulke andere verklaringsmogelijkheden in
te gaan en er moet dus volstaan worden met op te merken, dat diewel
degelijk zijn te vinden.
In de tweede plaats berust de overtuiging dat de regulatiehypothese
juist is op de stelling dat populaties, waarvan de aantallen niet worden
gereguleerd door dichtheidsafhankelijke factoren, maar een speelbal
zouden zijn van het toeval, dat wil zeggen van fluctuerende milieufactoren die in hun effect niet gecorreleerd zijn metde dichtheid, met wiskundigezekerheidgedoemd zijn opdenduur uittesterven(vgl.Klomp,
1962).
Dezestellingisjuist.Het aantaldiereninzo'npopulatiezalinderdaad
met zekerheid vroeg of laat 'toevallig' een zodanig lage waarde bereiken dat geslachtspartners elkaar niet goedmeer kunnen vinden en de
populatie uitsterft. Maar, dank zij het werk van Reddingius (persoonlijke mededeling) is het bekend, dat het niet zonder meer geoorloofd is
hieruit deconclusietetrekken dat 'dus' dichtheidsafhankelijke regulatie
in de nu bestaande populaties altijd moet optreden, omdat alle populatieswaar ditniethet gevalisallangzullenzijn uitgestorven. In deeerste
plaatskanhetvelegeneratiesduren,voordat eendoorhettoevalin aantal schommelende populatie in feite uitsterft. In de tweede plaats moet
mendestellinginditverbandwatalgemenerformuleren. Hetisnamelijk
zo,datallepopulaties waarin toevalsfactoren een rolspelen, endatzijn
alle natuurlijke populaties, met wiskundige zekerheid gedoemd zijn op
denduuruittesterven,ofervandichtheidsafhankelijke regulatiesprake
is of niet. De verwachte levensduur van een populatie zal toenemen
naarmate er meer onafhankelijke toevallig fluctuerende milieufactoren
eenrolspelen(DenBoer,persoonlijke mededeling)ennaarmateermeer
vandichtheidsafhankelijke effecten sprakeis.Maardeuitsterfkans wordt
nooit nul!We beschikken niet over gegevensbetreffende de levensduur
van populaties in de natuur die ons in staat stellen de hypothese te
toetsen, dat populaties in het algemeen minder snel uitsterven dan men
zouverwachtenalszeeenspeelbalvanhettoevalwaren.Bovendienishet
geeneenvoudigezaak,eendergelijkeverwachtingvoordeuitsterfkansop
testellen.Migratievanindividuen tussenpopulatiescompliceert dezaak
aanzienlijk. Hetisdusopditmoment onmogelijk hierovereenuitspraak
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te doen en het is dan ook niet gerechtigdteconcluderen,datdichtheidsafhankelijke factoren weleenrol, of geenrol spelen.
Alseréénzaakduidelijkisgewordendanisdatwel,datereengrootgebrek aangegevensbestaat. Meer,veelmeer onderzoekzalnodigzijnwil
devraag 'hoewordendeaantallen individuenvannatuurlijke populaties
bepaald' definitief te beantwoorden zijn. Elke poging tot een conclusie
hierover kan op dit moment niet anders dan zeer voorlopigen speculatiefzijn. Hetzieterechternaaruit,dat denubekendegegevensalsvolgt
kunnenwordensamengevat:
Deaantallenindividueninnatuurlijkepopulatiesvandieren fluctueren
ten gevolge van variatie in het milieu. Onder gunstige omstandigheden
nemen deaantallen toe,onder ongunstige omstandigheden nemenze af.
De grootte van deze aantalsfluctuaties hangt in de eerste plaats af van
de voortplantingscapaciteit van de betrokken diersoort. Afgezien daarvan echter zijn defluctuatiesdes te kleiner naarmate er meer onderling
onafhankelijke milieufactoren op depopulatie inwerken en naarmate er
sterkere dichtheidsafhankelijke effecten zijn. Bepaalde genetische veranderingenindepopulatiediesamenhangenmetdedichtheidkunnen de
fluctuatiessterk beïnvloeden en beperkende factoren in het milieu kunnen deaantalsschommelingen verkleinen. Of, enzoja inwelkemate,de
aantalsfluctuaties van een bepaalde populatie aan banden worden gelegd,en opwelkewijze ditgebeurt, hangt af van deaard van de betrokkendierenenvan deaarden dematevanvariatievanhetmilieu waarin
depopulatie leeft.
Er is dus alle reden om de verschillende hypothesen over aantalsbepalingbijdierentezienalsslechtsverschillendeaspectenvan eenzelfde
zaak. Het ishoogtijd, eeneindtemakenaandevaakfelledebatten over
het voor en tegenvan dezeof genehypothese.
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Experimentenenmodellenindepopulatie-dynamiek

PROF.DR. H. KLOMP

Hetzalna debijdragevanWoldatotditsymposiumduidelijk zijn,datde
analyse van de processen, welke de aantallen dieren in veldpopulaties
bepalen, een even moeilijke als moeizame arbeid is. Moeilijk, door de
veelheid en gevarieerdheid van defactoren dieopnatuurlijke populaties
inwerken en door de gecompliceerdheid van de interacties tussen deze
factoren onderling. Moeizaam, omdat het noodzakelijk ishet effect van
defactoren op voortplanting en sterfte te meten bij verschillende dichthedenvan het studieobject. Het tijdrovende oecologisch routine-onderzoek dient derhalve over een groot aantal generaties ofjaren te worden
voortgezet.
Dezeomstandighedenhebbenertoegeleid,datreedsruimveertigjaren
geleden is getracht inzicht te krijgen in dezeprocessen door experimentele populaties onder minder variabele omstandigheden te bestuderen.
Andere onderzoekers abstraheerden de problemen nog meer door het
formuleren van mathematische modellen, die de bevolkingsbewegingen
zogoedmogelijk beschrijven ofdeinteractiesimiteren.
De groei van populaties
Het principe van dehierboven geschetstewerkwijze kan worden uiteengezetaandehandvaneenvoudigeproevenoverdegroeivaneenpopulatie die optreedt wanneer enkele exemplaren van een organisme in een
gunstigmediumwordengeënt.ZobestudeerdeGause(1934)detoename
in volume van eenpopulatie van gistcellen in een oplossing van saccharose in kleine erlenmeiers bij een constante temperatuur van 28°C.
Hij vond in het begin een snelle, bijna geometrische toename van het
aantal gistcellen.Bij dehogereceldichtheden werd dezetoename echter
geleidelijk minderentenslotteschommeldedeceldichtheidmethetvoortschrijden van detijd om een bepaald niveau (fig. IA). Overeenkomstige
resultaten verkreeg hij in een cultuur van het microscopisch kleine or37
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Fig.1 A: De volume-vermeerdering vaneenpopulatievangistcellen na enting
vanenkelecellen ineenvoedingsmedium. B: Deaantalsvermeerdering vanpantoffeldiertjesin bacterie-culturen met verschillende, door regelmatig herhaalde
entingenop'constant'niveaugehoudenhoeveelheden voedsel(bacteriën)C: De
groeisnelheidvandepopulatieafgebeelddoordebovenstelijninB.Defunctiesvan
delogistischecurven inA enBzijnberekendnaardeexperimenteelverkregengegevens. A naar Gause (1934)enBnaar AndrewarthaenBirch (1954).
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ganismeParamaeciumaurelia,hetpantoffeldiertje. Hijtoondevoortsaan
dathetniveau,waar depopulatieheengroeit,afhankelijk isvandeconcentratievanhetvoedsel,inditgevaleendagelijkstoegediendeconstante
hoeveelheid vaneenbepaaldebacteriesoort (fig. IB).
Onder zulke vereenvoudigde proefomstandigheden verloopt de groei
van een populatie blijkbaar volgens een S-vormiggebogen lijn. Dit betekent, dat de groeisnelheid eerst geleidelijk toeneemt, bij intermediaire
dichtheid een maximum bereikt en daarna geleidelijk afneemt tot nul
(fig. le). Dit verloop van degroeisnelheid is door Pearl (1925, 1927)in
een mathematische formule weergegeven als een differentiaalquotiënt:
àN
~dt

_ßN(K-N)*
K

waarin ß een evenredigheidsconstante voorstelt, N de grootte van de
populatie en Khet maximum aantal dieren in decultuur, d.i.het aantal
ophet niveauwaar depopulatienaar toegroeit.
Dat deze formule inderdaad aan de boven beschreven voorwaarden
voor de groeisnelheid voldoet, blijkt als volgt. Het deel dN/dt =ßiV
zegt namelijk, dat de snelheid waarmee de populatie groeit rechtevenredigismethetaantalorganismen(N)datalaanwezigis.Ditzoutoteen
geometrische toename van het aantal leiden. In de cultuur is dit echter
niet het geval: daarin treedt eenremming op, die groter is naarmate N
toeneemt. Deze remming is in de formule ingevoerd door de factor
(K- N)/K,dieaangeeft defractievanhetmaximaleaantalplaatsenKdat
nog niet door organismen is ingenomen. Deze fractie wordt geleidelijk
kleinermetdetoenamevanNenisgelijknulwanneerNhetmaximumK
heeft bereikt. Opdat moment isdegroeisnelheid dN/dt dusooknulgeworden.
De bovenstaande formule voor de groeisnelheid is een differentiaalquotiënt, waaruit door integratie dezogenaamde logistische groeikromme kan worden afgeleid. De vergelijking daarvoor luidt:
Nt

K

l+d*-ßt

waarina eenintegratie-constante en tdetijd enNt hetaantal individuen
ophettijdstip tvoorstellen.Hetisgemakkelijkintezien,datbijtoename
* Dezeformule is,afgezien vandegebruikte symbolen,identiek metdievermelddoorZadoksindeappendixvanzijnbijdrageonder[5.1].
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vanthetaantal dieren(N)totKnadert. Omhetmathematischmodelte
vinden,dathetbestbijdeexperimenteelverkregengegevenspast,moeten
oc, ß en K uit deze gegevens worden afgeleid. Dit is een mathematische
procedure, diehier niet nader zalworden besproken.
Pearl en Gause (1934) hebben aangetoond, dat het model niet alleen
de groei van snel delende gistcellen en protozoën goed beschrijft, maar
dat het eveneens de populatiegroei van dieren met een gecompliceerde
levenscyclus,zoals bananevliegen en meeltorren zeer bevredigend weergeeft. Hetisjuist ditlaatste,waternstigebezwarentegenhetmodel heeft
doenrijzen.Zohoudt demathematische formulering ondermeerin, dat
deremmingvandegroeibijtoevoegingvaneenindividu aan depopulatiezonder uitstel optreedt. Dit isbijeencellige organismen misschien bij
benaderinghetgeval,maarbijhogeredierenzalhetenigetijddurenvoordatdeinvloedvandehogeredichtheidtotuitingkomt ineendalingvan
de groeisnelheid.
Het blijkt derhalve,dat hetmodeleenbevredigendebeschrijving geeft
van het waargenomen verschijnsel, hoewel de grondleggende causale
mechanismenernietinopgenomenzijn.Metanderewoorden,hetmodel
isnietverklarendenkan onsdusooknietverderbrengenmetdecausale
analyse van de bevolkingsgroei van de hogere dieren. De goede beschrijving, diehet modelgeeft, kan zelfs inhogematemisleidend zijn.

De fluctuatie enregulatie vanpopulaties
Het boven beschreven bezwaar tegen de bruikbaarheid van het model
geldt in nog sterkere mate bij destudievan de dynamiek van veldpopulaties.Deze verkeren immers slechts bij uitzondering in degroeifase, en
zefluctuereninlangzaam veranderendemilieusomeenvrijwel constante
gemiddeldewaarde.Met anderewoorden, zulkepopulaties schommelen
om de waarde K uit het logistische groeimodel. Bij het onderzoek van
dezefluctuatiesgaat het vooral om hun aard en om deregulatie van de
aantallen openomhetmaximum niveau;delogistischeformulering kan
hierbij geen hulp bieden.
Reedsinhet beginvan dezeeeuwheeft men gedacht aan de mogelijkheid, dat bij de bevolkingsbewegingen om zo'n niveau roofvijanden, en
in het bijzonder bij insekten de parasieten, een belangrijke rol zouden
kunnen spelen. Deze opvatting vond onder meer steun in enkele gevallen van plagen in de fruitteelt waarbij een biologische bestrijding
met succeswerd toegepast. Zo slaagde men er in omeen schildluis,die
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schadelijk optradindecitruscultuurvanCalifornie, doorintroductievan
eenlieveheersbeestje toteenlaagniveautereduceren.
Tochbleekhetmoeilijkominveldpopulatiesderolvanzulkevijanden,
zgn.predatoren, kwantitatiefvastteleggen.Ditheeft ertoegeleid,datde
theoretische beschouwingen over de invloed van vijanden op de prooipopulaties het veldwerk ver vooruit zijn.

De wisselwerkingtussenroofdierenenhunprooi
Een van deeersten, die trachtte eenkwantitatief inzicht teverkrijgen in
de wisselwerking tussen prooi en predator, was Volterra (1931). Deze
wiskundigeformuleerde,daartoegestimuleerddoordebioloogd'Ancona,
een model waarmee zo'n oecologisch systeem werd nagebootst. In het
volgendeisgetracht ook deprincipesvan dit modelkort weertegeven.
Het is uiteraard gecompliceerder dan het logistische model, omdat het
uitgaatvandeaanwezigheidvantweepopulaties,namelijk deprooiende
roofvijand, waarvan de aantallen worden aangeduid met Np en Nr.
Volterra verondersteldenu, dat de groeisnelheid vandeprooibevolking,
wederom weergegeven als een differentiaalquotiënt, rechtevenredig is
met het aantal:
dNp/dt = <x.Np
d.w.z. dat de prooi zonder vijanden geometrisch in aantal toeneemt.
De rem op dezegroei, diein het logistische model werd ingevoerd door
detijdens degroeiafnemende faktor (K- N)/K,wordt nugevormd door
deroofvijanden, diebijvoortgaandevermeerderingvandeprooi hiervan
een toenemend deel wegvangen, waardoor de groeisnelheid afneemt.
Deze afname stelde Volterra rechtevenredig met het aantal predatoren
Nr,zodat degroeisnelheid bij aanwezigheid van roofvijanden wordt:
dNp/dt = (a -yNr)Np
(1)
Voorts gingVolterra er terecht van uit, dat het aantal vijandelijke individuen bij afwezigheid van de prooi zou afnemen, zodat hij stelde:
dNrldt = -ß7Vr
Zijn er in het systeem echter prooidieren aanwezig, dan zal deze afnamewordengeremd.Wederom steldeVolterra, dat ditzougebeurenin
een mate rechtevenredig met het aantal prooidieren. Zodoende kan de
groeisnelheid van de predator worden weergegeven als :
dNr/dt = (- ß+8Np)Nr
(2)
Om nu verder in te zien waartoe deze formuleringen leiden, kan de
volgenderedeneringgevolgdworden.Hetsysteemverkeertinevenwicht,
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wanneer beidegroeisnelhedengelijk zijn aan nul. Uit deformules (1)en
(2)iseenvoudigaf teleiden,dat dit het gevaliswanneera - yNr —0en
-ß+8Np = 0, of wanneer
Nr = a/yenNp = ß/S
(3)
Ditisaftebeeldenineengrafiek, waarinopdeassendeaantallenvan
dichtheid roofdier (N[)
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Fig. 2 Hetprooi-roofdier model van Volterra.A: Degroeisnelheid van het
roofdier. B: degroeisnelheidvan deprooi, voorverschillende aantalsverhoudingenvandeprooienhetroofdier. Degetallenbijdecurvengevendegroeisnelheid
weer. C: Veranderingenindedichtheid(tenopzichtevandeevenwichtsdichtheid)
vanprooi enroofdier bijverschillende aantalsverhoudingen derdieren.D: Veranderingen inde relatieve dichtheid vanprooi enroofdierinde loopvande tijd.
Zie detekst. a. = 0,5,ß = 0,7,y = 0,25en8= 0,20.
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beide diersoorten zijn uitgezet (fig. 2).Let men daarbij voorlopig alleen
op deaantalsveranderingen van deroofvijand bij verschillende waarden
van deprooidichtheid (fig. 2A) enisdelaatste (Np) gelijk aan ß/8,
dan isàNr/dt =(-$+8Np)Nr =0. Bij alle aantalsverhoudingen van
prooienvijandgelegenoplijnnverandertdedichtheidvandevijand dus
niet.
Bij andere aantalsverhoudingen van de tweediersoorten verandert de
dichtheid van de predator wel. Het zal nahet bovenstaande duidelijk
zijn, dat de predator inaantal toeneemt, wanneer de dichtheid vande
prooigroterisdanß/8enafneemt voor dichtheidswaarden van deprooi
kleiner dan ß/8.Immers, dan isàNr/dt respectievelijk groter en kleiner
dannul.
Hoe verloopt nu de lijn, die de aantalsverhoudingen weergeeft waarvoorbijvoorbeeld diV"r/df = pi Omdezevraagtebeantwoordenkanmen
stellen dat (zie formule 2):
dArr/df = (-ß+SJVyjW =p
of
Nr=pK-p+SNp)
waarinNr alsfunctie vanNp gegevenis.Deafbeelding van deze functie
iseenhyperbool.Infig.2Azijnhiervanenkelevoorbeeldengegevenvoor
waarden vanp>0 en p<0.
Wordt de aantalsverhouding van beide soorten op een bepaald moment weergegeven door het punt P, dan zal de predator in aantal toenemen. Tegelijkertijd verandert ook het aantal van de prooi. Het blijkt
infig.2Aniet, of dit eentoename of een afname zalzijn. Om dit nader
vastte stellen moetmenletten op deaantalsveranderingen vandeprooi
bij verschillende waarden van depredatordichtheid (fig. 2B).Deredeneringisanaloog.Isdepredatordichtheid gelijk aana/y, danverandert de
prooidichtheid niet (lijn m). Voor waarden groter dan a/yneemtde
prooidichtheidafenbijdichthedenkleinerdana/yneemtdeprooiinaantaltoe.
Het isnu eenvoudig in te zien, dat combinatie van dezetwee figuren
aanleiding geeft tothet volgende (ziefig.2C). Bij een dichtheidsverhouding van beide soorten gelegen ophet snijpunt van nenmishet
systeeminevenwichten tredengeen aantalswijzigingen op.Immers,dan
isvoldaan aan het gestelde in deformules (3).Gaat men echter uit van
een willekeurige dichtheidsverhouding R in vak I,dan isde groeisnelheid van depredator negatief, die van deprooi positief. Hun aantallen
veranderen volgens pijl 1tot lijn n gesneden wordt. Invak IIimmers
wordt ook degroeisnelheid van depredator positief en nemen beide
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soorteninaantaltoe,totlijnmgesnedenwordt.Daarna (invakIE)gaat
deprooi inaantal afnemen, terwijl depredator zichblijft vermeerderen,
om tenslotte invak IVweerin dichtheid tedalenen terug tekeren naar
R. Degehelegeschiedeniszalzichdan herhalen.
Zetmen dedichtheid van beidesoorten uit tegen detijd, dan ontstaat
het beeld van de klassiekeprooi-predator oscillaties (fig. 2D).
Dit model geeft een beeld van eenwederkerige regulatie: de predator
houdt de aantallen van deprooi binnen de perken en de aantalssterkte
van deprooi is,op zijn beurt, bepalend voor de aantallen van derover.
De regulatie komt tot stand doordat bij toenemende dichtheid van de
prooi door een rover meer prooidieren worden bemachtigd. Dit is de
zogenaamde functionele responsie van de predator op de toenemende
prooidichtheid.Zeimpliceerteendalingvandeintensiteitvandevoedselconcurrentietussenderoofdieren onderling,wateenhogerereproduktiesnelheid en dus een vermeerdering van het aantal predatoren in de
hand werkt. Dit laatste is dan dezogenaamde numerieke responsie van
depredator op detoenemendeprooidichtheid (Solomon, 1949).
De stijging van het aantal rovers geeft een geleidelijke toename van
hetpercentageprooidieren dat uit depopulatiewordt weggevangen. Dit
gaat door totdat, als gevolg daarvan, de sterfte van de prooi zo hoog
wordt, dat het aantal gaat afnemen. Dit laatste leidt weer tot een verhogingvan deintensiteitvan deconcurrentieomvoedseltussen deroofdieren.
Hetblijkt dus,datdeaantallenvandepredatorinfeitebepaaldworden
door eenfluctuerendeintensiteit van de voedselconcurrentie. De dichtheidvandeprooipopulatiewordt daarentegenbeperkt door de fluctuatie
vanhetaantalroversendedaaraangekoppeldefluctuatievanhetpredatie-percentage. Tussen de prooidieren treedt dus geen concurrentie op;
het model veronderstelt, dat voedsel en ruimte voor de prooi in overmaat aanwezig zijn.
Bezwaren tegen het model van Volterra
Inhetmodelisuitgegaanvaneenvoudigeveronderstellingen omtrenteen
aantal eigenschappen van de prooi en zijn roofvijand. Deze zijn door
Volterra niet op hun juistheid getoetst. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat hiertegen allerlei bezwaren zijn geopperd.
Delezerkan dezevinden bij Watt (1962).Hier zullen er slechts tweebesproken worden.
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Het eerste bezwaar is gelijkluidend aan dat wat tegen het logistische
modelwerdgeopperd,namelijk het ontbrekenvaneenuitstelindereacties van de organismen op de dichtheid. Uit de formuleringen van Volterra volgt,dat eenverandering indedichtheid van deprooi direct aanleidinggeeft tot eenaantalsverandering van depredator. In een natuurlijke populatie is dat niet mogelijk. Immers, om in aantal toe te nemen
moet de predator eerst meer nakomelingen voortbrengen en deze doen
hun invloed op de populatie pas later gelden.
Dit vertragingseffect is door Nicholson (1933) in een prooi-predatormodel ingevoerd. Het blijkt eveneens aanleiding te geven tot oscillaties
van de dichtheid van de betrokken soorten, maar hierbij neemt de
grootte van deamplitudo van beidegeleidelijk toe(fig. 3).Dit resulteert
tenslotteineenzohogedichtheidvanderover, dathijzijnprooiingrote
delen van het woongebied uitroeit. Nicholson veronderstelt nu dat
restanten van de prooipopulatie, door het ontbreken van predatoren,
lokaal sterk inaantalkunnen toenemen, totdat zulkeconcentraties door
deroverswordengevondenen indeloopvanenkelegeneratiesweerge-

generaties
Fig. 3 Schommelingen indichtheidvanprooienpredatorvolgenshetmodelvan
Nicholson. Detoenemende amplitudo wordt veroorzaakt door een vertraging in
de numeriekereactie van depredator. Ziede tekst.
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heelwordenuitgeroeid.Vanuiteenaantalvanzulkekoloniesheeft echter
bijtijds emigratieplaats,zodat enkeleindividuen eldersnieuwekolonies
kunnen vestigen.
Dezeopgrond van theoretische beschouwingen afgeleide situatie lijkt
vooral mogelijk, wanneer de prooi zich sneller kan verspreiden dan de
rover. De eerste heeft dan gelegenheid om elders populaties op te bouwenvoordatdeze,vroegoflaat,doorroofdieren wordenontdekt.
Het tweede bezwaar dat tegen het Volterra-model en tegen andere,
zogenaamde deterministische modellen, naar vorenisgebracht heeft betrekking op het feit, dat constante waarden worden ingevoerdvooreen
aantal eigenschappen van de betrokken diersoorten, die onder veldomstandigheden variabel zijn. Zo veronderstelde Nicholson inzijn biervoor genoemdemodel,dat devoortplanting van deprooiinallegeneraties gelyk was, terwijl het veldonderzoek de grote variabiliteit hiervan
telkens weer aantoonde.
Opgrondvandezeoverwegingenzijndoorenkeletheoreticizogenaamde stochastische modellen geformuleerd, waarin zulke eigenschappen
variabel zijn en waarden kunnen aannemen overeenkomstig van te
voren opgestelde waarschijnhjkheidsverdelingen. Zo is door Bartlett
(1957) een stochastische formulering gegeven van het prooi-predator
model van Volterra. De afloop van de interacties tussen de dieren ligt
inzo'nmodeldusnietvantevorenvast,maarwordtmedebepaald door
de toevallige waarden die de parameters kunnen aannemen. Uitgaande
van dezelfde dichtheden van prooi enrover kan deafloop duszeer verschillend zijn.
Eenvoorbeeldisgegeveninfig.4.Hierinistezien,datzichaanvankelijkdrieoscillatiesontwikkelen waarin het 'Volterra-effect' nog duidelijk
naar voren komt. Hun grilligheid en de ongelijkheid van hun vorm laat
echter deinvloedvan hettoeval zien. Na de derde oscillatie wordt het
Volterra-effect echterzosterkverstoord,datdeprooigeenduidelijkepiekdichtheidmeerkanbereiken.Tenslotte volgt voor depredator een reeks
van dusdanig ongunstige'omstandigheden', datdezeinenkelegeneraties
nagenoeguitsterft. Eerst dankan deprooizichweersterk vermeerderen.
In andere gevallen kan eerst deprooi - en dus daarna depredator - na
eenofmeeroscillatiesgeheelofnagenoeggeheel verdwijnen.
Uit het voorgaande blijkt, dat aanpassing vanhet model aan meer
natuurlijke omstandigheden leidt tot een beeld waarin de predator, of
de prooi èn de predator, regelmatig uitsterven in kleine of grote delen
van het areaal. Dit verschijnsel treedt zeker niet algemeen op in veld46

Fig. 4 Schommelingen in aantalvan eenprooidier en zijnpredator volgens een
stochastischgeformuleerd Volterra-model.Ziedetekst. NaarBartlett 1957.
populaties. Het is daarom van belang na te gaan, wat de experimenten
hieroverhebbentezeggen.

Het effect van roofdieren inexperimentelepopulaties
De eerste experimenten opgezet om het model van Volterra te toetsen
werden uitgevoerd door Gause (1934).Hoewel hij werktemet zich snel
delende infusoriën die, zoals eerder werd uiteengezet, zich goed lenen
voorhettoetsenvanmodellenzondervertragingseffect, verkreeghijgeen
aantalsfluctuaties zoals die door het model worden voorgeschreven: de
prooi werd steeds na een aanvankelijke toename door de predator uitgeroeid. Dit kon echter gemakkelijk worden verklaard uit het feit, dat
de predator een merkwaardige eigenschap bezat, die niet in het model
geïncorporeerd was. By dalende prooidichtheid reageerde de predator
namelijk niet met een afname van de delingssnelheid, maar met een
sterke reductie van de celgrootte en dit laatste had geen effect op de
efficiëntie waarmee de prooi werd aangevallen. De objecten bleken dus
ongeschikt om het model te toetsen.
EenaantaljarenlaterheeftHuffaker (1958)proevengedaanmetmijten.
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Deprooiwaseenmijtesoort,diedecellenaandeoppervlaktevansinaasappels aanprikt en van het celvocht leeft. Deze mijt werd gegeten door
een roofmijt. Huffaker hield gemengde populaties van deze soorten bij
constante temperatuur en vochtigheid in metalen bakken waaruit de
mijten niet konden ontsnappen en waarin zich een bepaald aantal sinaasappels bevond. De roofmijten werden toegevoegd enkele dagen na
de enting van de prooi. De ontwikkeling van beide populaties werd
nauwkeurig gevolgd door periodieke tellingen. Steeds bleek, dat de
predator een duidelijke positieve numerieke responsie vertoonde op de
vermeerdering van deprooi diein het begin van elk experiment optrad.
Dezereactiewasechter steedszofel, dat deprooi in korte tijd door het
grote aantal roofdieren werduitgeroeid. Huffaker slaagdeer dus niet in
om met dezeeenvoudige proefopzet de zgn.Volterra-oscillaties te verkrijgen. Hij nam waar, dat de rovers zich zo snel door de proefruimte
konden verspreiden, dat nieuweennogkleinekoloniesvan deprooi, op
andere sinaasappels dan waarop dedieren waren geënt,vroegtijdig werdengevonden enuitgeroeid. Hij zocht daarom aansluiting bijhet model
van Nicholson (p. 45) en wijzigde de proefopzet zodanig, dat de prooi
zich snel kon verspreiden en de predator in zijn uitbreiding werd geremd.Heteerstewerdgerealiseerddoorindeproefruimte enkele paaltjes
teplaatsen,vanwaaruit deprooienzichaan door hengevormde draden,
door een met eenventilator veroorzaakte, zwakke luchtstroom, konden
verspreiden.Ditgedragtreedtookondernatuurlijkeomstandighedenop.
Bijderoofmijten komthetmetvoor;dezekunnenzichalleenlopendverplaatsen. Bovendien werden hun bewegingen van het ene deel van de
proefruimte naar het andere geremd door het plaatsen van enkelesmallebarrières,vanvaseline,zodat deroversalshet waremoesten omlopen

Fig. 5 Aantalsfluctuaties als gevolg van interacties tussen een prooi, de mijt
Eotetranychus sexmaculatus,eneenpredator, deroofmijt Typblodromusoccidentalis,in experimentelepopulatiesbijconstante temperatuur. Degrafiekgeeft
hetgemiddelde aantaldierenper sinaasappel, berekendover hetgehele systeem
van120vruchten.DevierkantenAt/mJtgevendeplattegrondvandeproefruimte
weer, waarin de 10x 12 vruchten met rechthoekjeszijnaangeduid. Witte rechthoekjes (begrenzingslynen niet ingetekend) = geen ofzeer weinigprooidieren;
lichtgearceerde,zwaargearceerdeenzwarterechthoekjes = weinig,matigenveel
prooidierenpervrucht. De dichtheidvan depredator isglobaalaangegeven met
een, tweeofdriecirkelspervrucht. Elkvierkantiseengemiddelde van twee tellingenenheeftbetrekkingop dedoorde lijnstukjesA t/mRoverdektedelenvan
degrafiek.NaarHuffaker1958.
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om andere delen van de ruimte te bereiken.
De resultaten van dezeproef zijn weergegeven infig.5.Het blijkt dat
er drieoscillatiesoptreden zonder dat deprooi wordt uitgeroeid. Na de
derde 'crash' ishij echter zo schaars (vierkant Q),dat depredator door
voedselgebrek uithet systeemverdwijnt. Bijbeschouwingvanhet bevolkingsverloop in de kleinere eenheden van het systeem,zoals een sinaasappel of eenkleingroepje van dezevruchten binneneenbarrière, blijkt,
dat hierin deprooi steedstijdelijk wordt uitgeroeid enlater door invasie
vaneldersweerbevolkt raakt.
De resultaten van de proeven van Huffaker sluiten dus nauw aan bij
het beeld dat Nicholson op grond van zijn model had gevormd. Op
basis van theorie enexperiment zou men dusvoorlopig kunnen concluderen,dat systemenmeteenmonofagepredator slechtsbestaanbaar zijn,
wanneer prooi en predator aan bepaalde eisenten aanzien van verspreidings-en voortplantingssnelheid voldoen.In dat gevalzullenbeidesterk
discontinu verspreid inhet woongebied voorkomen ennu eenshier, dan
weer daar talrijk optreden.
Deze situatie is inderdaad een enkele maal in het veld aangetroffen.
Zo vermeldde Cockerell (1934), dat in Nieuw Mexico een bepaalde
schildluissoort slechts geïsoleerde plekken bewoonde in uitgestrekte terreinen met geschikte voedselplanten. Hij toonde aan, dat zulke concentraties vroeg of laat door roofvijanden worden gevonden en daarna
snel worden uitgeroeid, maar soms pas nadat een aantal jonge larven
van deluis door de wind was verspreid, die dan elders nieuwe kolonies
stichtten.
Zo'n sterk discontinue verspreiding isechter eerder uitzondering dan
regel. Veel diersoorten hebben in een homogeen terrein een regelmatiger verspreidingspatroon. Waarschijnlijk wordt de dichtheid van
zulke soorten dus niet bepaald door een eenvoudige interactie met een
monofage roofvijand, maar is de wisselwerking met het milieu van een
andere, meer gecompliceerde aard.

De betekenis vanpolyfage predatoren
Onderzoeknaar demortaliteitsoorzaken bij diereninhetveldheeft aangetoond, dat veel prooisoorten door twee of drie, en dikwijls aanzienlijkmeersoortenroofvijanden wordenaangevallen.Bovendienbleek,dat
monofagie bij predatoren zeldzaam is. Van veel soorten zijn zelfs vrij
langelijsten vanprooisoorten bekend.Dit hangt ten delesamenmethet
50

feit, datzijvaakovereenveelgroter deelvanhetjaar actiefzijn danhun
prooidieren. Zoishunmenuaanhet beginvanhetjaar anderssamengesteld dan later inhet seizoen.De voedselsamenstelling van dekoolmees
indennenbos wijzigt zichzelfs wekelijks (Tinbergen, 1960).
VoorzulkegecompliceerdeinteractiesgevendemodellenvanVolterra
en Nicholson geenadequaat beeld.Dit wordt nogversterkt, wanneer de
numerieke responsie van de roofdieren op dichtheidsveranderingen van
de prooi in het geding wordt gebracht. Om even bij de koolmees te
blijven: dezeplantzichvoortinmei-juni;wanneereenbelangrijkeprooisoort, die in augustus-september in de prooifauna voorkomt, zoals de
dennespanner, aanzienlijk talrijker is dan hetjaar tevoren, kan de predator geen numerieke responsie op deze toename vertonen, althans
niet in dezinvan degenoemdemodellen.
Indezegevallenheeftmendusniettemakenmeteenwederkerigeregulatie van aantallen, waarvan in de voorgaande modellen sprake was
(p. 44).De aantalssterkte van deprooi ishier niet direct bepalend voor
de aantallen van de predator. De resultaten van onderzoekingen bij
mezen (Kluyver, 1951)en spitsmuizen (Croin Michielsen, 1966) wijzen
er sterk op, dat de grootte van het territorium dat door de bezitters
tegen soortgenoten wordt verdedigd, van veelbetekenis is voor hungetalssterkte. De dichtheid van de predatoren wordt in deze gevallen bepaald door hun onderlingeinteracties. Men spreekt van zelf-regulatie.
Kluyver (1966) slaagde er in om zijn eerder verkregen zienswijze een
betere basis te geven door een ingreep in een koolmezen-populatie op
het eiland Vlieland, waar de aantallen weinig worden beïnvloed door
immigratie van elders. Hij verlaagde in enkele opeenvolgendejaren het
aantal uitvliegende jongen met 60% door het wegnemen van eieren.
Voorts telde hij het aantal paren dat iederjaar in het bos tot broeden
kwamen ditleiddetothetverrassenderesultaat, dat de dichtheid van de
broedvogelbevolking, vergeleken met de aantallen uit een viertal jaren
voor de proef, niet afnam.
Daar bijna allevogelswaren geringd kon hij vaststellen, dat dit effect
vooral tot stand kwam, doordat eenaanmerkelijk groter percentagevan
debroedvogelseenjaar later weertotbroedenkwamdan onder normale
omstandighedenhetgevalwas.Degemiddeldeleeftijd vandebroedvogelbevolking nam dan ook duidelijk toe.
Nu slapen demezentijdens dewintermaanden in denestkasten. Door
nachtelijke controles stelden Kluyver en zijn medewerkers vast, dat de
verschuivingin deleeftijdsverhouding reedsindecember zijn beslaghad
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gekregen. Bovendien konden zij vaststellen, dat de wintermortaliteit
tijdens deproefjaren gelijk wasaandieuitdejaren voor deproef. Hieruitconcluderen zij, datderegulatievandeaantallen dusoptrad voorde
winter,datisvoordetijdvandegrootstevoedselschaarste.Ditleiddetot
deopvatting,datderegulatiehoogstwaarschijnlijk totstandzoukomen
door sociale interacties tussen dedieren indeherfst en deze zienswijze
werd gesteund door waarnemingen over agressief territoriaal gedragin
dieperiode.
Dit alleswijsterdusop,datinzulkegecompliceerdesystemendeaantalssterkte vandeprooiniet direct bepalendisvoor deaantallen vande
predator. Watisnuechter deinvloedvanderoversopdedichtheidvan
de prooidieren? Holling (1959, 1965)heeft inproeven aangetoond, dat
dit afhankelijk is van de functionele responsie van depredator op de
prooidichtheid (p.44).Defunctionele responsieindemodellenvanVolterraenNicholson wordt uitgedrukt inhetaantal gevangen prooidieren
perhoofd vanderoverbevolkinginafhankelijkheid vandedichtheidvan
deprooi. Volgensformule (1)vanVolterra (p.41)ishetaantal doorde
predator-populatie gevangen prooidieren
y = jNrNp
endusperhoofd vandepredatoren-bevolking
Nr
waaruit volgt, datdefunctionele responsie wordt weergegeven dooreen
rechte lijn. Het aantal gevangen prooidieren neemt rechtevenredigmet
de prooidichtheid toe (fig.6A).
Holling bestudeerde deze reactie op prooidichtheid bij een polyfage
muizesoort, Peromyscus.In het bos eten deze muizen onder andere
coconsvaneenbladwesp,Neodiprion sertifer. Demuiswerdineenkooi
gehoudenwaarindezecoconswerdenaangebodeninverschillende dichthedennaast overmaat hondebrood. Decoconswerdenbegravenvolgens
eenruitjespatroon ondereenzandlaagvan4,5cmdikte.Naeen donkere
periodevan8uurwerdvervolgensvastgesteldhoeveelcoconsdemuishad
opgegraven en opgegeten, en hoeveel hondebrood er gegeten was.De
proef werdbijelkedichtheidvijfmaal herhaaldendeverschillende dichtheden werden in aselecte volgorde aangeboden. Het resultaat is afgebeeld infig.6B.Het blijkt, dat defunctionele responsie wordt weergegevendooreenS-vormiggebogenlijn.Dezewijkt dussterkafvandeovereenkomstigeresponsieindemodellenvanVolterra enNicholson.
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In deeerste plaats iser bij de muis een afbuiging naar een maximale
consumptie. Dit schrijft Holling toe aan de verzadiging van het dier.
Daar zo'n verzadigingsniveau bij bijna alle predatoren zal optreden, is
het ontbreken ervan in de modellen kennelijk een tekortkoming. Het is
echtermogelijk, dat bijbepaaldetypenvanpredatoren hetverzadigingsniveaupas bij zeer hogeprooidichtheid wordt bereikt. In dat gevalhebben de modellen dus geldigheid voor een breed traject van prooidichtheden. Dit zou in het bijzonder kunnen gelden voor parasieten van insekten, een type van predatoren, dat Nicholson vooral in zijn model
betrekt. Bij dezedieren wordt defunctionele responsieuitgedrukt in het
aantalgeparasiteerdegastherendatlaterdoordeparasitairelarvenwordt
gedood. Zulke parasieten hebben vaak een grote eivoorraad en het is
in theorie mogelijk, dat alleen bij zeer hoge gastheerdichtheid zoveel
slachtoffers door de zoekende wijfjes worden gevonden, dat de gehele
eiproduktiekan worden afgezet.
In detweedeplaats dient nagegaan te worden, waardoor in het eerste
deel van de curve een buiging naar boven optreedt. Blijkbaar wordt de
muis in dit lagetraject bij toenemende cocondichtheid gestimuleerd om
erintensievernaartezoeken.Hollingmeent,datditeffect totstandkomt
door een leerproces. Bij zeer lage prooidichtheid wordt de geur van de
coconzo zelden waargenomen, dat er geen associatie tot stand komt
metdebetekenisvandecoconalsvoedsel;ofbetergezegd:dezeassociatiekomt weltot stand,maar isreedsvervaagd, voordat demuis wederom degeur waarneemt. Bijhogereprooidichtheid neemt dekans dat dit
het geval isafenzozal depredator leren om bij het waarnemen van de
geur in het zand te graven, waar de beloning gereed ligt.
Het optreden van dit leerproces werd door Holling in eenexperiment
getoetst. Hij plaatste daartoe een zestal in het laboratorium gekweekte
muizen apart in kooien. Tot aan de proef werden ze uitsluitend met
hondebrood gevoed. Tijdens deproefperiode van 12opeenvolgende dagen kregen zij, naast overmaat hondebrood, een hoge dichtheid van
coconsaangebodenopdereedsbeschrevenwijze.Dagelijkswerdhetaantalopgegravenprooidierengeteld.Hetresultaatisweergegeveninfig.6C.
Hieruit blijkt, dat de muis reeds deeerste dagreageert op deaanwezigheid van de nieuwe prooi. Daarna neemt het aantal gevonden prooien
sneltoeenbereikt reedsop devierde dageenmaximum. Het leerproces
verloopt bij deaangeboden prooidichtheid kennelijk snel.
Tinbergen (1960),dieinhet dennenbos werkte over depredatie en de
voedselkeuze van koolmezen, vond bü dezedieren een overeenkomstige
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functionele responsie.Hijsteldenamelijkvast,datinjarenwaarineenbepaalde prooisoort, bijvoorbeeld derups van de dennenuil,vrij talrijk in
het bos voorkomt, dezein het voedsel van de meesin een hoger aantal
voorkomt danteverwachtenwasopgrondvandebijlagerupsedichtheid
verkregen cijfers. Dit isduseenmooiebevestiginguit het veldvan dein
de experimenten verkregen resultaten.
Wijmoeten onsnuechter gaan bezighouden metdebetekenisvan de
S-vormigecurvevoor deregulatievandeprooidichtheid. Bijhet lineaire
verband neemt het aantal gevangen prooidieren rechtevenredig toe met
deprooidichtheid. Dit betekent, dat bij een bepaalde predatordichtheid
het percentage dat van de prooibevolking wordt weggevangen, onafhankelijkisvandedichtheidvandelaatste.Inhet Volterramodelkwam
deregulatiedanooktotstanddoordenumeriekeresponsievandepredator. Het predatie-percentageneemt dan toe door eentoenemende dichtheid van derovers.
Hierboven zagen we al, dat bij polyfage roofdieren, als vogels en
muizen, denumeriekeresponsie in dezin der modellen ontbreekt. Hun
aantal, nemen we voorlopig aan, wordt door temtoriumvorming bepaald (p. 51). De S-vormige functionele responsie betekent echter, dat
ook zonder aantalsvermeerdering van de predator, over het lage dichtheidstraject van deprooi,regulatie optreedt. Immers,ineenjaar waarin
eenbepaaldeprooisoort eenintermediairedichtheid heeft, wordt van de
bevolking eenhoger percentage weggevangen dan in eenjaar waarin de
dichtheid laag is. In het eerstgenoemde jaar legt de predator zich
namelijk toeopdevangstvandieprooionder invloedvanhetbovenbesproken leerproces.
Het gecombineerde effect vanpredatoren en parasieten
Tinbergen (1960) stelde bij zijn veldonderzoek vast, dat vele prooisoorten van mezen ook door parasieten worden aangevallen. Dit zijn,
zoalswereedskort vermeldden,bijzonderepredatoren, diehuneierenin
hun gastheren (prooien) afzetten. Ze zijn in deregelsterk aaneengastheergebondenendusoptevattenalsmonofage predatoren.
Huninvloed op deaantallenvanhungastherenwerddoor Nicholson
(1933)ineenmodelweergegeven.Wijzagen,datditleiddetotschommelingenmet eentoenemende amplitudo (fig. 3).
Tinbergen (zie Tinbergen en Klomp, 1960) heeft nu een model geconstrueerd, waarinheteffect vanbeidetypenpredatoren,devogelende
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parasiet, geïncorporeerd is. Dit leidt in bepaalde gevallen tot een verrassend resultaat. Door het dichtheidsafhankelijke effect van de vogel
ontstaan oscillaties met afnemende amplitudo. De schommelingen
worden dus gedempt. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat devogel
bijtoenemende dichtheid vandegastheer (prooi)zijn greep opdebevolkinggeleidelijk verhoogt. Hierdoor neemt degastheer, bijlage dichtheid
aan parasieten, minder snel in aantal toe en bereikt een minder hoge
culminatie-dichtheiddanzondervogelshetgevalzouzijn.Alsgevolghiervan is de numerieke reactie van deparasiet minder fel enzalzijde gastheer, enige generaties later, ook minder diep wegdrukken. Bovendien
wordt dit laatste nog tegengegaan door een daling van de predatiedruk
vandevogelbijafnemendedichtheidvandeprooi.Wanneerdedichtheidsafhankelijkheid van de vogel-predatie voldoende sterk is, leidt dit begrijpelijkerwijs toteendempingvandeschommelingen.
Dit allesistheorie!Erzalnogveelanalytisch veldwerk nodigzijn om
tezienwater van houdbaar is.Mocht in detoekomst blijken, dat dein
het model gesimuleerde interacties inderdaad werkzaam zijn, dan zou
daarmee het regelmatige verspreidingspatroon van vele prooidieren,
waarvan hierboven sprake was, verklaard kunnen worden.
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Epidemieën alspopulatiebiologischverschijnsel

DR. J. C. ZADOKS

Inleiding
Epidemie,epidemiologie Eenepidemieishet optreden vaneenziektein
eenwaardpopulatiealsgevolgvandetoenamevaneenpathogeenpopulatie.Dewaardkanzijn:mens,dier, plant,schimmelofbacterie.Deziekteverwekker, in het vervolg pathogeen genoemd, kan zijn: protozo,
nematode, schimmel, bacterie of virus.Epidemiologie is de studie van
ziekteinpopulaties(vanderPlank,1963:2).Ernstigeepidemieënspreken
tot de verbeelding van het publiek door de schade, het ongemak of
zelfs het leed, dat zij veroorzaken.
Voorzover alleen de populatie van zieke waardindividuen wordt
beschouwd is de epidemie een medisch, veterinair of planteziektenkundigfenomeen. De epidemiealsgevolgvan onbalans tussen een aantalonderlingzeerverschillendepopulatiesis- inruimerverbandbezien een populatiebiologisch verschijnsel.
Waard enpathogeen;vector en reservoir Een epidemie is de resultante
van deinteractietussentweeofmeerpopulaties,behorendetot verschillende categorieën. De categorieën waard en pathogeen zijn reeds ten
tonelegevoerd. Somswordt het pathogeen door eenlevend wezenovergebracht van het zieke waard-individu naar het gezonde, dat op zijn
beurt ziek wordt. Deze overbrenger van het pathogeen is de vector: de
derde categorie. Het pathogeen kan ergens permanent aanwezig zijn in
min of meer latente vorm. Dit 'ergens' kan zijn een populatie van de
vierde categorie: het reservoir.
Eenvoorbeeld isdevlektyfus, eenziektediezichsterk kan uitbreiden
intijdenvandepressie,hongersnoodofoorlog.Dewaardiseenzoogdier,
de mens,het pathogeen is een virus (Ricketsiaprowazeki), de vector is
eeninsekt(o.a.deluisPediculushumanus),hetreservoirisweereenzoogdier, de rat (Rattusnorvegicus) en andere knaagdieren (Zinsser, 1935).
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De populaties, behorende tot de vier genoemde categorieën, kunnen
elkaar wederzijds beïnvloeden.
De epidemie als studie-object De epidemie als studie-object wordt gezien als een concrete eenheid met opgang, hoogtepunt en neergang
(Gäumann, 1945: 166).Door de epidemie in maat en getal uit te drukken, samenstelling en levensomstandigheden van de betrokken populatiesteonderzoeken enmilieufactoren - waaronder metnamehet weer teanalyseren, tracht deepidemioloog wetmatigheden opte sporen.
Het einddoel van de epidemioloog is niet het populatiebiologisch inzicht als zodanig, maar het bestrijden of - beter nog - voorkomen van
eenepidemie.
Theoretische epidemiologie
Het epidemiologisch model De groei van een epidemie wordt waargenomen als de toename in het aantal zieke waardindividuen. Dit aantal
geldt tevens als maat voor de pathogeenpopulatie; deze meting is indirect. Slechtszelden ishet pathogeen zelvezichtbaar en dus meetbaar.
Tegenoverdewaarnemingaandenatuurlijkeofkunstmatigopgewekte
epidemie staat de theoretische beschouwing, die deels beschrijvend
en deelsverklarend is.De theoreticustracht eenepidemiologisch model
op te stellen, waarin een aantal biologisch gefundeerde grootheden
met elkaar in verband gebracht worden. Deze grootheden moeten
meetbaar zijn. De kunst van demodellenbouwer isommet eenzoklein
mogelijk aantal grootheden een verklarende beschrijving te geven van
hetepidemischproces.
Botanische epidemiologie De epidemiologie kent twee richtingen, de
medische en de botanische, die onderling meer verwant zijn dan velen
vermoeden. De botanische epidemiologie richt zichin hoofdzaak op de
cultuurgewassen. Het is in de botanische epidemiologie gangbaar bij
numerieke beschouwingen enkelebenaderingen toetepassen.
Alseerstebenadering wordt gesteld dat dewaardpopulatie gedurende
degroeivandeepidemieconstant is.Dewaardpopulatie dientalsrekeneenheidmetdenumeriekewaarde1.
Hetpathogeenisniettetellen.Tellendschattenisalleenbijnematoden
uitvoerbaar. Het tellen van virusdeeltjes is, gezien de grote aantallen,
slechtseen theoretische mogelijkheid. Bij schimmels- alleen dezegroep
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van pathogenen wordt in het volgende behandeld - zijn geen discrete
individuen te onderscheiden, tellen isonmogelijk. De ontelbaarheid van
depathogeenpopulatieiseenschijnbaarnadeel,datechterdooreenkunstgreep in een voordeel wordt omgezet: de pathogeenpopulatie wordt gemeten als de zieke fractie van de waardpopulatie met een numerieke
waardevariërendvan0tot 1.Ditisdetweedebenadering.
Het logaritmisch model Het eenvoudigste model voor degroeivaneen
populatieisdatvandegroeivaneenkapitaaluitgezettegenvoortdurende
samengesteldeinterest.Iederoneindigkleinehoeveelheidrentewordtonmiddellijk gereïnvesteerd in renteverdienend kapitaal; dit groeit
logaritmisch (fig. 1)[4.11*.Dit model is simpel maar weinig realistisch.

t
Fig. 1 Logaritmischegroei:x isdehoeveelheidpathogeenop tijdt.
* Denummerstussen vierkante haken hebben betrekking op de formules in
deappendix op blz.76.
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Fig. 2 Pseudo-logaritmischegroeivolgenshetOort-Corstenmodel. Inditmodel
zijndeepidemiologischegroothedenlatenteperiodep, infectieuseperiodeienvermenigvuldigingsfactor vverwerkt. Bijtoenemendewaardevandetijdtnaderthet
verbandtussenaantalinfectiesent(stippen) tothetlogaritmisch model(getrokkenlijn).NaarOort (ongepubliceerd) en Corsten, 1964.
Een beter model gebruikt enkele epidemiologische grootheden: de
latente periode p, de infectieuse periode / en de vermenigvuldigingsfactor v.Delatenteperiodeis detijdsduur, terekenen vanaf de infectie,
waarin het pathogeen in de waard aanwezig is zonder dat deze infectieus is. De vermenigvuldigingsfactor is het aantal geslaagde dochterinfecties per moederinfectie per tijdseenheid.
Men kan zich de epidemie als volgt denken: een infectieuse eenheid
komt terecht in een gezonde waardpopulatie en brengt een infectie tot
stand. Na een latente periode van p dagen veroorzaakt de infectieuse
eenheid gedurende een infectieuse periode van i dagen vnieuwe infec60
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Fig. 3 Groei van een kunstmatig opgewekte epidemie van 'gele roest'op de
zomergerstcv. Topper,veroorzaaktdoordeschimmelPucciniastriiformis.Hierin
isx de1zieke fractievandewaardpopulatie, tde tijdin dagen vanaf1januari.
Destippenzijndewaargenomen waardenvanx.Ais delogistische, Bdelogaritmischecurve.AanhetbeginvandeepidemievallenAenBsamen,tegenheteinde
vandeepidemievoegtdelogistischecurvezichhetbestnaarde waarnemingen.
tiesper dag,dieieder weerna eenlatenteperiodevanj?dagen,enz.enz.
In eengrafiek wordt het aantal infectieuse eenheden cumulatief uitgezet
tegen detijd (fig. 2).De aldusgeconstrueerde groeicurve nadert snel tot
eenlogaritmischekromme(Corsten, 1964).Hierbijisdegroeisnelheidvan
de pathogeenpopulatie dx/dt op ieder moment evenredig met het getal
derpopulatiezelf,metdewaardex, dx/dt = rx [4.1].Deevenredigheidsconstante r dient als maat voor de groeisnelheid van de epidemie [4.3].
Het gedemonstreerde model impliceert eenoverlapping van deopeenvolgendegeneraties. Op dit punt verschilt de beschouwingswijze van de
epidemiologen belangrijk van die van de zoölogen. Bij dierlijke popu61
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Fig. 4 Logistischegroei van een epidemie vangele roest inzomergerst (zie fig.
3). Hetverbandtussendeziekefractievande waardnalogistischetransformatie
(stippen) endetijdtwordtbeschrevendooreenrechtelijn,dezgn.'logit-Iijn'.
laties heeft de gang der seizoenen een sterk synchroniserende invloed
op de generaties, in extremo bij univoltine insekten. Bij botanische
epidemieën, waar een repeterende infectiecyclus zich vele malen herhaalt binnen één groeiseizoen, is geen sprake van synchronisatie der
generaties. In experimenten volgt de toename van het drooggewicht
bij individuele komkommerplanten (Cucumis sativus) in de kas de
logaritmische curve (Bolas and Henderson, 1928).Evenzo de groei van
het aantal blaadjes bij het kleinekroos (Lemnaminor)onder constante
envrijwel optimaleomstandigheden. Eendergelijke ongebreideldegroei,
die in zijn uiterste consequentie leidt tot Malthusiaanse vernietigingsvisioenen (Malthus, 1798;Yule, 1925), komt in de vrije natuur zelden
voor. Alleen bij epidemieën van planteziekten is logaritmische groei
geen uitzondering, althans zolang het zieke deel der waardpopulatie
slechts een kleine fractie van de totale waardpopulatie omvat en wel
maximaal0,05.Boven dezegrenstreden afwijkingen op,dieertoenopen
een realistischer model te construeren (fig. 3).
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Fig. 5 Logit-lijn vaneen epidemie van 'swollenshoot' in cacao, eenziekte veroorzaaktdooreenvirus(naarvan derPlank,1965).Hierin isx defractie zieke
ofdodebomen entde tijdinjaren.
Het logistisch model De ervaring leert, dat de groeisnelheid van cel,
orgaan,individuenpopulatietoeneemttoteenmaximumendanweer afneemt. Aan het begin van deepidemieishet aanbod vanhet pathogeen
debeperkende factor voor degroeisnelheid; ineen later stadium echter
wordt het aanbod van de gezonde, niet-geïnfecteerde waard limiterend.
Degeleidelijk in betekenistoenemendelimiterendefactor wordt wiskundig op de eenvoudigste wijze geformuleerd door te stellen, dat de relatieve groeisnelheid van de populatie recht evenredig afneemt met het
toenemend getal van de populatie. De relatieve groeisnelheid is dan
maximaal aan het begin van debevolkingsexplosie en zij isnul wanneer
hetplafon van depopulatieisbereikt. Voorverderebijzonderheden kan
verwezen wordennaar debijdrage van Klomp in dit boek.
Het hier geschetstemodel wordt het logistisch model genoemd [5.1].
Nadrukkelijk zij gesteld, dat dit logistisch model berust op een willekeurigeaanname,diealsenigeverdienstezijneenvoudheeft. Hetisechterverrassend,hoegoedhetuiteenlopendegroeiverschijnselen beschrijft:
degroeivan het celvolume(Brown and Broadbent, 1950),degroei van
hetoppervlak vaneenblad(Gregory, 1921),vaneengjstpopulatieineen
bouillon,vanmenselijkepopulaties binnenbepaaldegrenzenvanruimte
entijd(Yule,1925),ennietindelaatsteplaatsdegroeivanpopulatiesvan
plantepathogenen (van der Plank, 1963;Zadoks, 1961;fig. 4,5,6en7).
63

Fig.6 Logit-Hjnvanhetverloopvaneenpest-epidemieindevoorstadCripplegate,
London, 1665(GegevensuitGale, 1959).Hetaantalsterfgevallenx isuitgedrukt
alsfractie van het totaal, detijdt in weken.
Goede overeenstemming tussen waarneming en model wordt alleen bereikt indien de milieu-omstandigheden gedurende de periode van logistischegroeimin ofmeerconstant zijn. Dezevoorwaarde isindebotanischeepidemiologie zelden gerealiseerd.
Dat bij de goede overeenstemming tussen waarneming en theorie
het gelukkig toeval een even welkome als misleidende metgezel is,
wordtteweinigingezien.
Latenteperiode,infectieuseperiode en uitval Hetenthousiasmevoorhet
logistischmodeldoetonsbijna deepidemiologischegrondbegrippen vergeten, die al genoemd zijn bij de ontwikkeling van het logaritmisch
model. Zo ontbreekt de latente periode p in de logistische formule
[5.1].Voordateengeïnfecteerd plantedeeltot degroeivan depathogeenpopulatie kan bijdragen moet een latenteperiode verstrijken [6.1].
De latente periode verklaart een merkwaardig epidemiologisch verschijnsel, het zgn. 'geheugen-effect'. Iedere wijziging in de uitwendige
omstandigheden die de groeisnelheid van een epidemie tijdelijk beïnvloedt blijft in het latere verloop van de epidemie kenbaar. De latente
periode overbrugt de tijdsspanne tussen oorzaak en gevolg (van der
Plank, 1960).Doordat ditgevolgzelfweeroorzaak is,kan iedereepidemie- dankzij delatenteperiode - eeneigengezicht krijgen.
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logit (x)

Fig.7 Vergelijking van drieepidemieën, weergegeven alslogitlijnen; x isde
fractiezieke •waardpopulatie, tdetijdinjaren.
A: 'swollenshoot'in cacao, een virusziektein eenmeerjariggewas(ziefig.5);
B: pest,eenbacterieziektebijdemens(ziefig.6);C: geleroestbpzomergerst,
eenschimmelziektevaneeneenjariggewas(ziefig.4).
Een andere consequentie van de latente periode is minder eenvoudig
tedoorgronden. Berekeningleert, dat degroeisnelheidvaneenepidemie
een bovenste grens heeft. Dezebovenste grens wordt bepaald door een
dimensieloos getal, dat het produkt is van de latente periode p en de
infectiesnelheid r. De hoogst gevonden waarde vanpr is 4, het theoretisch maximum bedraagt 6. Waar voor de meeste pathogenen de minimumwaarde van de latente periode bekend is, laat zich de maximumsnelheidvandeepidemiegemakkelijk berekenen.
In het voorgaande is een tweede grondbegrip van de epidemiologie
ingevoerd: de infectieuse periode. Deze zij hier slechts vermeld als
overgang tot een derde grondbegrip: de uitval (Engels: 'removal'). Als
de infectieuse periode voorbij is, speelt de waard geen rol meer in het
epidemisch proces, hij valt uit. In de medische epidemiologie kent
men uitval door de dood naast uitval door immunisatie na herstel
van de patiënt-waard. In de botanische epidemiologie wordt de uitval
steeds veroorzaakt door de dood van waard-individu of waardgedeelte.
Uitval als bepalende factor in het verloop van een epidemie wordt
tegenhet einde van deepidemiein toenemende mate belangrijk.
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Het gebruik van degrootheden latenteperiodeeninfectieuse periode,
het onderscheiden van de ziektevrije periode voor de infectie en van
de post-infectieuse periode na uitval, leiden tot gecompliceerde wiskundigevergelijkingen, waarin delogistischeformule - het uitgangspunt
- niet meer te herkennen is [6.2],[7.1].
De grenzen van het inzicht De fraaiheid van de ontwikkelde theorieën
doet weinig af aan onze hulpeloosheid tegenover de grootste variabele
inhetepidemischproces,hetweer.Hetweeralsvariabeleisnadrukkelijk
buiten spelgeplaatst tijdens demodellenbouw. Ongaarne wordt erkend,
dat in de praktijk de epidemiologische voorspellingen berusten op
weersvoorspellingen en niet op debovengeschetste modellen. Voorlopig
kan detheorieniet verder gaan dan demetingvan deinvloed vanweertypen op de infectiesnelheid.
Wordt het populatiebiologisch inzicht in het epidemisch gebeuren
enerzijds begrensd door deproblematiek van deweersinvloeden, anderzijds wordt het begrensd door de problematiek van de interacties van
waard, pathogeen, vector en reservoir. De rol van de vector en, in
sterkere mate nog, de rol van het reservoir onttrekken zich vooralsnog
aan kwantitatieve beschouwingen.
Devariabelewaardpopulatie Dewaardpopulatieistotnutoebeschouwd
als een gegeven grootheid, een invariabele. Dit is een bruikbare benadering voor epidemieën bij veeljarige gewassen en soms zelfs bij eenjarigegewassen,indiendeepidemiezichinkortetijdvoltrekt.De formulesvoordegroeivandepathogeenpopulatie kunnengecorrigeerdworden
met een empirische factor voor de groei van de waard (van der Plank,
1963) [8.1 t/m 8.5]; empirisch, aangezien de groei van een gewas zich
vooralsnogonttrekt aanwiskundigeabstractiesvanalgemenegeldigheid.
In dezegedachtengang wordt echter degroeivan dewaardpopulatie als
een hinderlijke bijkomstigheid weggecijferd.
Dezegemakzucht kan leidentot demisvatting, dat degrootte van de
waardpopulatie van weinig invloed is op de pathogeenpopulatie. Het
tegendeel is waar, zoals blijkt bij eenjarige gewassen met een seizoensdepressie, waarin de waardpopulatie op zijn kleinst is. De seizoensdepressievantarwebijv.ligttussendeoogstvanhetvoorgaandeendeopkomstvanhetvolgendegewas.Indezeperiodevanca.driemaanden zijn
groenetarweplanten ingeringe,maarsterkfluctuerendehoeveelheidaanwezigin devormvan opslagtarwe (fig. 8).
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Fig. 8 Devariabele waardpopulatie; wintertarwe als waardvoor degele roest,
Pucciniastriiformis. Op deverticale asisuitgezet detotalehoeveelheidwintertarwecv.Heine's VIIinNederland,uitgedruktincm2bladoppervlak.De verschillen tussendehoeveelheden wintertarwe in voorzomerennajaarbelopensoms een
miljoenvoud(naarZadoks, 1961).
Voorpathogenendieuitsluitendkunnenlevenoplevendeplantedelen,
dezg.'biotrofe'pathogenen,isdeomvangvandewaardpopulatie tijdens
deseizoensdepressievan doorslaggevendebetekenis.Eenvoorbeeldisde
biotrofe schimmeloptarwemet dekleurrijke naam 'geleroest', Puccinia
striiformis.De tarwepopulatie tijdens de seizoensdepressie kan in het
enejaar het miljoenvoud zijn van dieinhet anderejaar, zulksalsgevolg
van de weersgesteldheid. Hierdoor kan ook de pathogeenpopulatie van
jaar totjaar met een miljoenvoud verschillen. Dergelijke variaties in de
hoeveelheidpathogeenbijdeopkomstvanhetvolgendegewaszijnuiteraardvangroteinvloedopdeepidemiediezichopdatgewaszalgaanontwikkelen (Zadoks, 1961).
Heteindevandeepidemie Reeds eerder is gesteld, dat tegen het einde
van deepidemiedehoeveelheidniet-geïnfecteerde waardeenbeperkende
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Fig. 9 Schematisch beeld van een epidemie metdrie duidelijk onderscheidbare
fasen. Indebeginfasegroeitdeepidemielogistisch (logit-lyn), indemiddenfase
treedteen versnellingop, indeeindfaseontstaat vertragingmedetengevolgevan
uitval(naarvanderPlank, 1965).Ditmodelisaanmerkelijkgecompliceerderdan
hetlogistischemodel. Deepidemieisonvolledig, 7°/oooverleeftdeepidemie. Een
dergelijkmodelzouvantoepassingkunnenzijnopdeepidemievandeAmerikaanse
kastanje, veroorzaakt door deschimmel Endothia parasitica. Coördinaten: x
isdefractieziekofdood, tisdetijdin willekeurigeeenheden.
factor voor de groei van de epidemieis.De sneltoenemende uitval van
de zieke waardindividuen kan de aanwas zelfs inhalen voordat de hele
waardpopulatie te gronde is gegaan. De epidemie is dan onvolledig
(Bailey, 1957;fig.9).Waarschijnlijk dank zij dit mechanisme zijn thans
indeVerenigdeStatennogenkeleverspreidebomenvandeAmerikaanse
kastanje (Castanea dentata)in leven, nu de in 1904begonnen epidemie
van een schimmelziekte (Endothia parasitica)is uitgewoed. Miljoenen
bomen werden gedood en grote gebieden werden ontbost (Peace, 1962;
vanderPlank, 1965).
Restpopulaties van de waard na het uitrazen van een epidemie kunnen echter ook ontstaan indien de waardpopulatie oorspronkelijk bestonduiteenmengselvanmeerenmindervatbareindividuen:eenaantal
van deminder vatbareindividuen blijft overen dezeindividuen kunnen
hetuitgangsmateriaal zijn vaneennatuurlijke of kunstmatigeherkolonisatie door de waard.
De aanvang van een epidemie
Het verschijnen van een nieuw pathogeen Het moge vreemd lijken dat
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heteindevandeepidemievóórhetbeginwordt behandeld.Ditvindt zijn
redenindeoverweging,datbijhetbeginvaneenepidemieanderemechanismenoptreden dan detotnutoe besprokenen.
Veelvuldigontstaateenepidemiedaarwaardoortoedoenvandemens
een pathogeen wordt ingevoerd in een waardpopulatie die nimmer tevoren met dit pathogeen in aanraking is geweest. Hier heeft de waard
nooitdeselectiedrukvanhetpathogeenondervondenenhijheeftdanook
geen weerstand ontwikkeld. De epidemie verloopt volgens het bekende
patroon.
Interessanter zijn de gevallen waarbij waard en pathogeen een gezamenlijke evolutie hebben doorgemaakt (Oliveira, 1964; Wahl e.a.,
1960).Dezesituatiekanbestudeerd wordenbijwildeplanten,waaronder
de wilde voorouders van onze cultuurplanten. Epidemieën zijn daarbij
geen uitzondering, doch ze werken zeldendestructief; blijkbaar leeft de
wildeplant in een zeker evenwicht met zijn pathogenen. Een regulatiemechanisme, dat tot zulkeenevenwicht leidt, wordt later besproken.
Eenvormigheidendichtheidvandewaardpopulatie Landbouwis,populatiebiologisch bezien, het bijeen brengen van een groot aantal genetisch
vrijwel identiekeindividuen ineenbegrensderuimte,metuitsluitingvan
anderssoortigen. De landbouw ontregelt de natuur door de schepping
vanwaardpopulatiesgekenmerktdooreenvormigheid,dichtheidengrote
uitgestrektheid.
Genetische eenvormigheid is een van de onuitgesproken grondvoorwaarden voor de geldigheid van de reeds besproken epidemiologische
modellen.Iedereafwijking vandeeenvormigheidleidttotvertragingvan
hetgroeitempo vaneenepidemie.
De dichtheid van een waardpopulatie is een belangrijke epidemiologischefactor. Immers,hetpathogeenmoetvande zieke naar degezonde
waardgaan.Hoedichterdewaardindividuen bijeenstaan, hoegemakkelijker. Naarmate de waardindividuen verder uiteen staan, zijn de transportkansen geringer. Beneden een zekere dichtheidsdrempel van de
waardpopulatie isgeen epidemiemogelijk, zoalsberekeningen praktijkervaringaantoonden (Zadoks, 1959,1963).Naar analogiezoumenhier
kunnen spreken van 'onderpopulatie' (Klomp e.a., 1964), maar dan
onderpopulatie vande waard.
Demobiliteit vandewaard In de medischeepidemiologie is demobiliteit van de waard eenbelangrijke factor naast dedichtheid. De snelheid
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vandeepidemiewordt mede bepaald door decontactfrequenties tussen
waardindividuenendeelpopulaties,zoalsgezinnen,arbeidsgemeenschappenen woongemeenschappen.
Ondanks het feit dat de plant stevig in de bodem geworteld staat, is
ook bij de botanische epidemiologie de mobiliteit van de waard van
betekenis. Pathogenen van cultuurgewassen worden over dehelewereld
heenen weervervoerd metzaaizaad enplantgoed (Zadoks, 1967).Ditis
vooralvanbelangvoorhetintroduceren vannieuweziekten.Dekwantitatieveaspectenvandemobiliteitvandewaardzijnbijplanteziekten nog
niet bestudeerd.
De mobiliteitvanhetpathogeen Complementairaandedichtheidvande
waardpopulatieisdemobiliteitvandepathogeenpopulatie.Geringedichtheidvan dewaard werkt alseenrem op deinfectiesnelheid, diegecompenseerd kan worden door grotemobiliteit vanhet pathogeen. Waar in
demedischeepidemiologie dewaard bijdraagt tot deversnelling van de
epidemiedoorzijneigenmobiliteit,moetindebotanische epidemiologie
met zijn vastgewortelde waard de mobiliteit komen van het pathogeen.
Hetisdanookgeentoevaldatbijdemenszeerweinigenbijdeplantzeer
veelziektenverspreid worden door regenen wind.
Demobiliteitvaneenpathogeenkanvergrootwordendooreenvector,
in deregeleeninsekt, somseennematode.De vector isdederde van de
indeinleidinggenoemdecategorieën vanpopulaties. Voor zoverdevector een insekt is, gelden de populatiebiologische beschouwingen van
devorigeopstellen.Dekwantitatieveinteractievanwaard,pathogeen en
vectorisindebotanischeepidemiologieeenvrijwelonontgonnen gebied.
In de medische epidemiologie zijn reeds vorderingen gemaakt (Baily,
1957).

Regulatie vanhet waard-parasiet evenwicht
Dichtheidsafhankenjke regulatie De simpele waarneming, dat de natuurlijke en kunstmatige vegetaties niet telkenmale weggevaagd worden
doorepidemieën,impliceert dateenzekerematevanregulatie aanwezig
is.Dezeregulatieiseenwerkingwaardooreenevenwichtstoestand tussen
waardenparasietbewaardofhersteldwordt.
In de entomologie is dichtheidsafhankelijke regulatie door middel
van voedsel-,prooi-predator- of migratie-mechanismenbelangrijk. Ook
pathogène schimmels kennen 'predatoren' in de vorm van schimmel70

etende diertjes en hyperparasitaire schimmels of bacteriën. Een belangrijke rol spelen deze predatoren niet. Het migratiemechanisme is op
populaties van plantepathogenen niet van toepassing. Het voedselmechanisme werkt ook bij plantepathogenen, althans in zoverre, dat de
nettoreproduktieafneemt alsdebeschikbarehoeveelheid ongeïnfecteerde
waard opraakt.
Desondanks kan bij plantepathogenen niet gesproken worden van
dichtheidsafhankelijke regulatie zoals die uit de zoölogie bekend is.
Dichtheidsafhankelijke regulatie vooronderstelt een evenwichtsniveau
van de populatie, maar dit evenwichtsniveau bestaat meestal niet bij
populaties van pathogenen, althans voorzover het pathogenen van cultuurgewassenbetreft. Dichtheidsafhankelijke regulatieisindebotanische
epidemiologiekennelijk vangeringebetekenis.
Landbouwkundige regulatie De meest opvallende regulatie is de landbouwkundige regulatie.Demenstrachtdeepidemiologische factoren, te
weten delatente periode, deinfectieuse periode, de vermenigvuldigingsfactor, dedichtheid van dewaard en demobiliteit vanhetpathogeen op
vele wijzen te beïnvloeden. De belangrijkste methoden zijn onder te
brengen onder de genetische, chemische en landbouwtechnische technieken.
De latente periode wordt verlengd door inkruising van resistentie.
De infectieuse periode wordt verkort door resistentieveredeling of door
toepassing van chemische middelen. De effectieve waarde van de vermenigvuldigingsfactor wordt sterk gereduceerd door chemische bestrijdingsmiddelen. De potentiële waarde van de vermenigvuldigingsfactor is genetisch te beïnvloeden. Genetische en chemische technieken
hebben epidemiologisch vaak hetzelfde effect, nl. vertraging van de
epidemie (fig. 10 en 11).
Genetischeregulatie Ook in de niet door de mens beïnvloede plantewereldkomenbesmettelijkeziektenvoor.Tenzijheteennieuwpathogeen
geldt, zijn de epidemieën bij wilde planten weinig intens en lokaal beperkt: kennelijk ishier eenvormvan regulatie aanwezig.De landbouwwetenschaplaat zienhoedezeregulatieongeveer werkt.
De mate waarin een waard weerstand biedt aan het pathogeen is
een variabele grootheid. Deze wordt bepaald door erffactoren die ongelijkmatig over de waardpopulatie verdeeld zijn. De groeiende pathogeenpopulatie oefent een selectiedruk uit, waardoor die genen in fre71

logit (x)

0

10

20

30

40

50

60 70 t

Fig.10 Landbouwkundige regulatie metgenetische middelen: het effect van
genetisch bepaalde resistentie bijdrie aardappelrassen op hetverloop van epidemieënvandeaardappelziekteinNederland, 1953 (naarvanderPlank, 1963).De
aardappelziekte wordt veroorzaakt door deschimmel Phytophthora infestans.
Hoegroter deresistentie, hoe meer vertraging van deepidemie, zoals tot uitdrukkingkomtindehellingshoek vandelogitlijnen, waarbijlogit(x) isuitgezet
tegendetijdt(indagen).
quentietoenemen, dieeenverhoogdeweerstanden daarmede verhoogde
overlevingskansen waarborgen.
Hetziekmakendvermogenvanhetpathogeeniseveneenserfelijk vastgelegd. Sprongsgewijze veranderingen in de pathogeniteit, die regelmatigvoorkomen, gevenhet pathogeen demogelijkheid zichaan degewijzigde genetische samenstelling van de waardpopulatie aan te passen.
Aldus kunnen waard- en pathogeenpopulaties elkaar wederkerig beïnvloeden ineen dynamisch evenwicht (Person, 1966).Zo wordt eengemeenschappelijkeevolutievanwaardenparasietmogelijk.Hetgenetische
regulatiemechanisme treedt op zowel in de vrije natuur als in de door
demens- metvooralsnog onvastehand - gestuurde natuur.

Pseudo-epidemieè'n
De botanische epidemiologie beperkt zich tot de besmettelijke ziekten
veroorzaakt door een infectieus agens. De medische wetenschap bezigt een ruimer woordgebruik: een epidemie bij de mens heeft als oor72

logttx

60 t

Fig.11 Landbouwkundige regulatie metchemische middelen: het effect van
chemische bestrijding ophetverloop van een epidemie van de aardappelziekte
(Phytophthorainfestans) bijhet rasBintje. De logit-lijnen voorde verschillende
behandelingen tonen hetverbandtussen logit (x) en de tijdtgerekendin dagen.
Mettoenemendaantalbespuitingen wordt de epidemie intoenemende mate vertraagd(naar van derPlank, 1963).
zaakeenstoffelijk agens,aldannietinfectieus, ofeenaanstekelijkegeestestoestand.Hetlaatstetypevanepidemie (beterwarehettesprekenvan
pseudo-epidemie) is het onderwerp van recente wiskundig-epidemiologischestudies.
Historisch zijn epidemieën van hysterie in vrouwenkloosters, met
alsmodernependant epidemieën vanhysterieinmeisjesscholen (Anonymus, 1966; Moss and McEvedy, 1966; McEvedy e.a., 1966). Het zijn
plotselinge uitbarstingen; de patiënten tonen soms ernstige ziekteverschijnselen. Een stoffelijk agens ontbreekt; de afwijkende geestestoestand wordt aanstekelijk binnen een scherp begrensde populatie met
eigen voorgeschiedenis: klooster of school. Epidemische hysterie is een
populatiebiologisch verschijnsel met als bijzondere karakteristiek een
extreemdichtheidseffect. Eeneerstemodelvoordittypeepidemieisreeds
geformuleerd.
De afwijkende, aanstekelijke geestestoestand is niet noodzakelijkerwijs van pathologische aard, zij kan ook van culturele aard zijn. Voorbeelden zijn aanstekelijke verschijnselen als 'rock and roll', 'twist' en
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'beat', dieover dewereldtrokkenmeteensnelheid vergelijkbaar met die
van de A-griep. Het onderzoek van deze verschijnselen met populatiebiologische methoden zou alleszins de moeite waard zijn maar is nog
niet ter hand genomen. Daarentegen heeft deuitbreiding van de wetenschappelijke idee, een aanstekelijk geestesprodukt bij uitstek, wel de
nodigeaandacht gekregen(Goffman and Newill,1964).
De populatie der wetenschapsbeoefenaren kan ingedeeld worden in
drie deelpopulaties: vatbaren, infectieusen en uitgevallenen. Infectious
zijn de onderzoekers die in een bepaald jaar over een gegeven specialisme publiceren. Zij vallen uit een jaar na het verschijnen van hun
laatste publikatie over dit specialisme. Een epidemiologisch model,
bestaandeuiteenstelselvandifferentiaalvergelijkingen, maakthetmogelijkhettoekomstigverloopvandeepidemie- ditishettoekomstigaantal
infectieusen - tevoorspellen.Zowerdberekend,dat deepidemischeontwikkeling van het medisch specialisme 'mestcelonderzoek' een hoogtepuntzalbereikenin 1978(fig. 12;Goffman, 1966).
Voor het wetenschapsbeleid kunnen deze beschouwingen belangrijk
zijn. In hoeverre zij thans reeds reëel zijn, blijve een open vraag. Bij
toepassing van het logaritmisch model op de groei van het aantal
wiskundige publikaties (fig. 13; May, 1966) blijkt, dat het cumulatief
gewicht daarvan naar schatting in het jaar 3600 gelijk zou zijn aan
demassavan deaarde.Volgenshet logistischmodelechterzaldeepidemie der wiskunde op eenberekenbaar tijdstip ten eindegeraken. Na dit
tijdstip zal geen wiskundige publikatie meer geschreven worden. Dit
soort extrapolaties is natuurlijk onzin. Het toepassen van epidemiologische modellen op pseudo-epidemieën dient dus met de grootste voorzichtigheid te geschieden.

Slotbeschouwing
De epidemie - beschouwd als de ziekte van een populatie - is een populatiebiologischverschijnsel:deonbalanstussentweepopulaties,waard
en pathogeen. In een aantal gevallen komen ook de populaties van
vector en reservoir in het geding. De epidemie als studie-object wordt
gekenmerkt door een fenomenale groei van de pathogeenpopulatie, die
inextremegevalleneenhonderdmiljoenvoudbinnenenkelemaandenkan
bedragen.
De botanische epidemiologie heeft, evenals haar zustervak de medische epidemiologie, haar plaats in het geheel der populatiebiolo74
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Fig. 12 Eenpseudo-epidemie van een medisch specialisme. Veranderingenper
tijdseenheidAijàt(àt is5jaar) inhetaantalonderzoekers(i)ophetgebiedvande
mestcelindeperiode1878tot1998(naarGoffman, 1966).

gische wetenschap nog maar nauwelijks herkend. Dit betoog is dan
ookeenpogingtoteennadereplaatsbepaling.Zijisonvolledig, lacunair,
maar het herkennen van lacunes leidt tot verdere ontwikkeling.
Hoewel ook in de onverstoorde natuur epidemieën voorkomen, zijn
de meesteepidemieën tewijtenaaneendoordemensveroorzaakteonbalanstussenepidemiologischegrootheden.Ditbehoeft menniet te betreuren:onzevoedselvoorzieningmaakthetnoodzakelijk. Hetisdetaakvan
de botanische epidemioloog, als op de produktie gericht populatiebioloog, de weg aan te wijzen waarlangs onbalans in balans gekeerd kan
worden.
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Fig.13 Depseudo-epidemievaneenwetenschap.Hetverloopvanhetcumulatieve
totaalNaanmathematischepublikaties(stippen)uitgaandevaneengeschataantal
à41.000, verschenentotenmet1867. Degetrokken lijnberustopdevergelijking
N = 56.000.e0,025(t-1880)
(naar May, 1966).

Appendix: wiskundigemodellenindeepidemiologie
Deterministische en stochastische modellen De deterministische modellen gaan uit van deveronderstelling, dat het volgendedoor het voorafgegane volledig bepaald is. De stochastische modellen werken met
kansverdelingen;zijlatenruimtevoorhettoeval.Stochastischemodellen
wordengebruikt indemedischeepidemiologie.Debotanischeepidemiologie beperkt zich tot deterministische modellen. Voor details zij verwezen naar dehandboeken (Bailey, 1957;Van der Plank, 1963).
Symbolen Stel de waardpopulatie is constant met de getalswaarde 1.
Noem verder
i de duur van deinfectieuse periode
In denatuurlijke logaritme(metgrondtale)
p deduur van delatente periode
r een evenredigheidsfactor die door de opeenvolgende formules met
toenemende ingewikkeldheid telkens anders wordt gedefinieerd
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x depathogeenpopulatie; 0 < x < 1
xt dewaardevanx optijdstip t,
dan is de groeisnelheid van de pathogeenpopulatie gegeven door het
differentiaalquotient dxt/dt.
Lineairegroei
dxt/dt = r
of
xt = x0(l+rt)

[3.1]
[3.2]

1

ERRATA
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Het bijschrift van figuur 13dient te luiden:
Fig.13 Depseudo-epidemievaneenwetenschap.Het verloopvanhetcumulatieve
totaalNaanmathematischepublikaties(stippen)uitgaandevaneengeschataantal
à41.000,verschenentotenmet 1867. De getrokken lijnberustop de vergelijking
N = 56.000.exp{0,025(t -1880)}
(naarMay, 1966).
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Formule [5.3] dient te luiden:
.(In—-*- - I n — M
l-x2

[5.3]

en

r=— _ .(ln-^- - ln-^-)
[5.3]
t2-tx
l-*2
1-Xl
r ishier de'schijnbare infectiesnelheid' ('apparent infection rate').
De waardeInx/(l - x)wordt ook genoemdlogit(x).Dezekan worden

* Deze formule is,afgezien vandegebruikte symbolen, identiek met deeerste
door Klomp vermeldevergelijkingin zijnbijdrage.
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opgezocht intabellen (zieo.a. van derPlank, 1963). Hetverband tussen
logit(xe)en de tijd twordt gegeven door een rechte lijn, de zgn. 'logitlijn' (Zadoks, 1961).Hierbij is r de tangensvan dehellingshoek van de
logit-lijn.
Latenteperiodep Een correctie voor de latente periode wordt aangebracht als volgt:
äxt/dt = r-xt-p -(1-xt)
[6.1]
zodat

xt= 1-(1-* 0 )exp [- / prx(t -p) dt]

[6.2]

o

waarin ris de 'basale infectiesnelheid' ('basic infection rate'), ook wel
aangeduidmet R.
Correctievoordeinfectieuseperiodei Hetbeginvandeinfectieuseperiodeiligtbijtijd t- p-i,heteindebijtijdf- p. Alleenhetinfectieusedeel
vandepathogeenpopulatiebijtijd tdraagtbijtotdegroei:
dxt/dt =r-(xt-p-xt-i-p)-(l-xi)
[7.1]
r is de 'gecorrigeerde basale infectiesnelheid' ('corrected basic infection
rate'), ook welaangeduid met Rc.
Correctievoor de groeivan de waardpopulatie De invoering van een
correctie voor de groei van de waardpopulatie geschiedt als volgt. De
relatieve groeisnelheid van het pathogeen tijdens de logaritmische groei
is:
1 dx d
— • - — = — In*
x dt dt

[8.1]

Stelt men dat de waardpopulatieyook logaritmisch groeit, zodat dan
zijn relatieve groeisnelheid is:
1 dv d
_._5L=_In,
[8.2]
y dt dt
dan isderelatievelogaritmischegroeisnelheid vanhetpathogeen opeen
logaritmischgroeiende waard:
— l n * + — Inƒ
dt
dt
en

[8.3]

r = — L _ in Ü .ü
x

i
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[8.4]
Vi

waarin r is de voor de waardgroei gecorrigeerde logaritmische infectiesnelheid, ook wel aangeduid met pi.
De schijnbare infectiesnelheid rvaneenlogistischgroeiend pathogeen
opeenlogaritmischgroeiendewaard,ook welaangeduidmetp,is:
r = - - ? - • In ^ - » J

.*.

t8 .5]
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Individuenpopulatiebijplantendier

DR. W. H. VANDOBBEN

Populatie-dynamica bijplant endier
De positie van het individu binnen de populatie heeft zowel populatiedynamische als genetische aspecten, maar deze laatste worden in het
volgende buiten beschouwing gelaten.
De populatie-dynamica is tot nu toe hoofdzakelijk ontwikkeld in de
richtingvan de dierkunde. De vraag dringt zich op,waarom op hetgebiedvandeplantkunde zoweinigonderzoek isverricht over fluctuaties,
regulatie van aantallen en aanverwante problemen. De redenen moeten
gezocht wordeninenkeleessentiëleverschillen tussen hogereplanten en
dierenwaarvan in devolgendevergelijking een aantal wordt genoemd.
Dieren Dieren bewegen zich vrij en vullen de beschikbare ruimte niet
op, noch fysiek, noch in oecologisch opzicht. Soorten met verschillende
levenswijze (verschillende oecologische nis) beconcurreren elkaar niet.
De interspecifieke concurrentie vormt dus zelden een beletsel voor toeneming van een soort.
Het individu heeft een standaardformaat en stelt standaardeisen. Het
aantalmoetzichaanpassenbijhetgeenhetmilieuheeft tebieden.
De intraspecinekeconcurrentie is sterk. Het aantal individuen iskenmerkendvoordestatusvandesoort.
Sterkefluctuatiesinaantalzijn mogelijk enkunnen inkort tijdsbestek
optreden. Daarom zijn de factoren, die uitschieters bevorderen en weer
doen verdwijnen goed voor onderzoek toegankelijk.
Regulatie van het aantal door intraspecinekeconcurrentie, ziekten of
predatoren is in enkele gevallen aannemelijk gemaakt.
Planten Planten vullen ineen gesloten vegetatie debeschikbare ruimte
op, letterlijk en grotendeels ook in oecologische zin. Naast hun speciale
eisen behoeven alle soorten licht, vocht en mineralen, zodat soorten uit
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dezelfde 'laag'ininterspecifiekeconcurrentietreden.Naarmateeensoort
ten aanzien van de abiotische factoren een bredere oecologischeamplitudeheeft, wordtzijn positiesterker door dezeconcurrentie bepaald.
De plant is zeer plastisch wat de afmetingen betreft. Daarom is niet
het aantal individuen, maar het geoccupeerd oppervlak en het plantgewicht per eenheid van oppervlak kenmerkend voor de status van de
soort. Intraspecifieke concurrentie doet veelkiemplanten en spruiten afsterven, maar dit heeft bij een gesloten gewas geen invloed op het geoccupeerdoppervlakenalleeninextremegevallenopdeproduktie.
Fluctuaties wordenineengesloten vegetatieafgedempt door deinterspecifieke concurrentie, die sterk regulerend werkt. Verschuivingen voltrekken zich doorgaans langzaam en zijn meestal definitief.
Er zijn aanwijzingen dat ziekten eenevenwichtsniveau tussen soorten
kunnen beïnvloeden.
Menmagaannemen,datpredatie,incasudoorherbivoren, regulerend
kan werken door selectief grazen.Gelijkmatig afgrazen werkt ookselectief, omdat hierdoor meer hoog opgroeiende soorten dan lage soorten
worden getroffen.

Intraspecifiekeconcurrentie
Bij dieren komt bij een tekort aan voedsel of ruimte de aanpassing tot
standviahetaantalennietviadeafmetingen vanhefindividu,diebinnen
vrijengegrenzenliggen.De betekenisvan dit laatsteisduidelijk: vooral
de locomotie vereist een harmonie tussen lichaamsgewicht, spierkracht, eventueel vleugeloppervlak en voortbewegingstechniek.
Bij groepen waar de locomotie hoge eisen stelt, zoals bij vogels,vliegende insekten en landzoogdieren is de uniformiteit van het volwassen
dierdanookopvallend.Hetjeugdstadiumiskortofheeft eenheelandere
levenswijze(insekten).Bijwaterdieren,dieinhunmilieugewichtlooszijn,
stelt de locomotie lagereeisen en hier zien wij bij vissen bijv. grote verschillen in afmetingen tussen de jaargangen terwijl ook het milieu
sterkmodificerend kanwerkenopdeuiteindelijkeafmetingen. Hetlaatste
geldtookvooranderegroepenwaterdieren:inoverbevolkteculturesvan
Daphnia kan het gewicht per individu dalen tot 30% van het normale.
Afgezien van dergelijke gevallen beperken de individuele modificaties
zich bij het dier voornamelijk tot het gedrag en dit kan bij de regulatie
een grote betekenis hebben: bij overbevolking kan territoriumgedrag
mede tot aanpassing voeren. Dit gedrag leidt, samen met de voedsel81

keuze,tot intraspecifieke concurrentie, diesterfte of vertrek naar ander
terrein bevordert.
Planten zijn sterk modificeerbaar en reageren onmiddellijk op tekorten aan voedsel of ruimte in hun afmetingen, waarvan de specifieke
maxima en minima veel verder uiteen liggen dan bij het dier. Niet het
aantalindividuen,maarhetgeoccupeerdoppervlakbepaaltdestatusvan
eensoort,waarbijheter- binnenwijdegrenzen- voordezaadproduktie
niettoedoetofdezeafkomstig isvaneengrootaantalkleineofeenklein
aantalgroteplanten.Deintraspecifiekeconcurrentie- eninhetalgemeen:
deregelingvanhet aantal - heeft daarom voor desoort alleenbetekenis
wanneer de stand zo dicht is,dat deplanten niet meer normaal kunnen
fructificeren. Opschaarsbegroeidterreinkanzichdezesituatievoordoen
als kiemplanten in dichte stand naast elkaar opgroeien. Als regel treedt
erdanechtereenregulatiedoordichtheids-afhankelijke sterfteop(fig.8).
Dit proces is al dikwijls beschreven, meestal aan de hand van veldwaarnemingen. De sterfte begint, wanneer bepaalde individuen door
eerdere opkomst of een toevallig iets betere voeding een voorsprong
krijgen. Door een cumulatief effect, waarbij zowel bovengrondse als
ondergrondseconcurrentiekanoptreden,kaneenkleinevoorspronguitgroeien tot een belangrijk verschil, waarbij achterblijvende individuen
tenslotteverdwijnen. De grotespecifieke verschillen diehierbij optreden
zullen later worden besproken. Een bosbeheer kan erop gericht zijn, de
eliminatie van achterblijvers door dunning te versnellen.
De intraspecifieke concurrentie uit zich- bij deplant in tegenstelling
tot die bij dieren, het sterkst bij krachtige voeding. Het dier kan op
voedselgebrek reagerenmetversterkte activiteit, deplant alleenmetvergroting van het wortelstelsel en deze mogelijkheid is nog zeer beperkt
(Brouwer, 1966); dit gaat bovendien steeds ten koste van de bovengrondsedelen.
De plant kan alleen grote afmetingen bereiken en vele soortgenoten
overvleugelen wanneer er binnen zijn bereik voldoende mineralen aanwezig zijn. Op een rijke standplaats overleeft een klein aantal grote individuen, terwijl bij gebrek - mits dit nietextreem is- eengroter aantal
maar kleinere planten zich handhaaft (tabel 1).
Deze regel geldt ook voor houtgewassen*.
* MededelingvanIr.C.P.vanGoor.Alleervaringopditpuntstamtvantoevallige waarnemingen als weergegeven in tabel 1.Proeven over deinteractie
tussen kiemplantsterfte en vruchtbaarheidstoestand schijnen te ontbreken.
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Tabel1 Aantal entotaalgewichtvanplantenvanhetgroen streepzaad(Crépis
capillaris) die 's zomersingrotedichtheidwarengekiemdopeenstortplatas van
grond.
Standplaats 1
grofzand

Standplaats2
grof zandmeteen
laagjecompost

215
25
1800
2,3
41

11
100
3300
2,4
78

Aantalplanten
Gemiddelde bladlengteinmm
Totaal drooggewichtinmg
Stikstofgehalte in%
Totaal opgenomenstikstof inmg

De bepalinggeschieddein december, toendeplantendegrondgeheel bedekten.Detweemonsterswerdengenomenvaneenoppervlakvan160cm2,opeen
onderlingeafstandvan2m.
Volgens de landbouwplantenteelt wordt bij karige minerale voeding
de hoogste opbrengst per eenheid van oppervlak bereikt bij een relatief
hoog plantgetal, ook al is hierbij de individuele plantgrootte gering
(fig- 1).
korrelopbrengst in kg/ha
4000 -

2000

20

-1_
40

60
N in kg/ha

Fig.1 Samenhangtussenzaadopbrengst vanhaverenstikstofbemestingbytwee
plantdichtheden, 70en140kg zaaizaadper ha(proefveldU191vanderijkslandbouwconsulent te Utrecht).
Stikstofgebrek kan, tot opzekerehoogte,wordengecompenseerddoor verhoging
van het plantgetal.
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Fig. 2 Samenhang tussende reciproke waardenvanplantgewichtenaantal
plantenper m* bijvoederbieten opproefvelden vanverschillende vruchtbaarheid.
Hetblijkt, datbijlaagopbrengstniveau (dusboven indefiguur)deopbrengsthet
sterkstafhangtvanhetplantgetal. Naarde Wit, 1960
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De samenhang tussen plantgetal en opbrengst per ha is wiskundig
beschreven door De Wit (1960). Bij grafisch weergeven van proefresultaten volgens de door hem afgeleide formule blijkt inderdaad, dat
het relatief effect van deplantdichtheid op de oogst per hectare hoog is
bijlaagopbrengstniveauenwelindiezin,datdeoogstdansnelstijgtmet
verhoging van het plantgetal (fig. 2).
Dit verschijnsel is als volgt te verklaren (fig. 3).
Een gesloten gewas, dat de lichtenergie zo volledig mogelijk opvangt, is bevordelijk voor de produktie. Het vermogen van een plant
om ruimte in beslag te nemen, neemt met verbeterde voeding toe volgens een verzadigingskromme. Hieruit volgt, dat het bij een beperkte
minerale voedingeerder mogelijk is,boveneenbepaald grondoppervlak
een aaneengesloten gewasdek te verkrijgen met een groot aantal kleine
plantendanmeteenkleinaantalgrote.
grondbedekking per plant
in cm
500

5

stikstof in gram per plant

Fig.3 Schema voor desamenhang tussen stikstofaanbod en grondbedekking
van een vrijstaandeplant (verzadigingskromme). Hiergeeft 4gNeengrondbedekkingvanvan450cm3,2gN eenvan300cm2.Verdeeldovertweeplantengeeft
4gNduseengrondbedekkingvan600cm2.
Een slechte minerale voeding schaadt vóór alles het vermogen van
de plant om ruimte in beslag te nemen en slechts in mindere mate de
fotosynthesefunctie. Dekleineplanten, diedoor dedichtestand bij suboptimale voeding worden verkregen, zienkans om door verplaatsing
van mineralen van oude naar jonge organen van dezelfde spruit de
assimilatieopgangtehouden,waarbijtenslottetochrelatiefveelprodukt,
zijhet met eenlaagmineraal gehaltewordt geoogst (fig. 4).Deplasticiteitvandeplant strektzichnamelijk ookuittot dechemischesamenstelling.Ookhet gevormdezaad isdan arm aanmineralen,maar overigens
volwaardig.
De verminderde sterfte van kiemplanten, die men in natuurlijke
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drogestof bij bloei
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Fig.4 Plantgewichtenstikstofgehaltevanwinterroggetijdensdebloeiopeenbemestingsproefveld(IBS 139). Bij een stikstofopneming van bijv. 60 kg/ha is het
plantgewichtper ha ongeveer 6700kg;by30kg/haongeveer 4500 kg,dus aanmerkelijk meer dan dehelft. Hetstikstofgehalte van de planten isindit geval
uiteraardlager.
vegetaties bij armoede aan mineralen ziet optreden levert dusook hier
de hoogsteproduktiedieonder deze omstandigheden mogelijk is. Voor
water geldt ditniet. Water gaat door verdamping verloren enwanneer
totale uitputting dreigt, levertjuist een gering plantgetal per oppervlak
en een onvolledige onderschepping van straling het beste eindresultaat.
Behoudens dit specialegevallevert vergelijking van plant en dier dus
demerkwaardigetegenstellingop,datonderomstandighedenvanvoedselgebrek bij deplant het voor desoort meest gunstig resultaat wordt bereikt door eenverhogingvan het aantal individuen per oppervlak enby
dieren door een verlaging. Deaanpassing wordt bijdeplanten bereikt
dooreenafnemingvandeintraspecifiekeconcurrentiedoorvermindering
van groeikracht terwijl bij dedierenjuist een toeneming (via versterkte
activiteit)eenbelangrijkebijdragekanleveren.

Interspecifiekeconcurrentie
In hetalgemeen kan men stellen, datbij dieren deinterspecifieke concurrentie ineen uitgebalanceerde biocoenose van beperkte betekenisis
(Bakker, 1965). Menschrijft dittoeaanspecialisatie,waarbijiederesoort
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zijn oecologische nis bezet en min of meer langs de anderen heen leeft.
Hetterritoriumgedragisdanookvóórallesgerichttegendesoortgenoot.
Erzijnhieropweluitzonderingen:degrotelijster (Turdusviscivorus) vertoont in de winter territoriumgedrag tegenover andere bessenetende
vogelsoorten. Voor zeer nauw verwante soorten is interspecifieke
territoriumgedrag in het broedterrein bekend. Wynne-Edwards (1962)
noemt o.a. de combinatie fitis-tjiftjaf en tuinfluiter-zwartkopgrasmus.
Eenduidelijkeinterspecifieke concurrentieomnestholten komt bijholenbroeders voor (de pimpelmees legt het hierbij af tegen de koolmees, de
middelstebontespechttegendespreeuw).
Een meer passieve interspecifieke concurrentie door het uitputten
van voedselvoorraden komt ongetwijfeld voor, maar over de portee
hiervanisweinigbekend. De duidelijkste gevallenhebben betrekking op
introductie van vreemde soorten in een milieu, waar hun oecologische
nis zwak is bezet. Het Amerikaanse schelpdier Crepidula schaadt in
Europa de oester door voedselconcurrentie. Introductie van een hond
(dingo)inAustraliëinvoorhistorischetijdlijkt debuidelwolf(Thylacinus
cynocephalus) van het vasteland van Australië te hebben verdrongen.
Volgens Shorten (1946) verdwijnt de Engelse eekhoorn binnen 15jaar,
als de door demens geïntroduceerde Amerikaanse grijze eekhoorn zich
plaatselijk vestigt.
Bij planten treedt de interspecifieke concurrentie veel sterker op de
voorgrond. In gesloten vegetaties ishet licht, en deruimte omhet op te
vangen, steeds een limiterende factor voor de groei. Schaduwplanten
weten zichtot op zekere hoogte te onttrekken aan dezealgemene interspecifieke concurrentie-situatiedoor aanpassing aan zwak licht. In zulk
eengevalspreekt menvan 'subordinatie'.
Kan men bij dedieren destellingwagen,dat desoortgenoot deergste
concurrent is,omdathij dezelfdeeisenstelt,bijdeplantengaat ditzeker
nietop.Hierisdeergsteconcurrenteenanderesoortmetverwanteeisen.
Ook in een uitgebalanceerde plantengemeenschap, waarvan men van
concurrentie op het eerste gezicht niet veel merkt, houden de samenlevende soorten elkaar voortdurend onder druk en dit draagt zelfs bij
tot de stabiliteit. In zulk een gezelschap kan een soort zichniet tot een
'plaag' ontwikkelen: daarvan kan alleen sprake zijn bij introductie van
vreemde elementen in een schaars begroeid milieu, zoals de schijfcactus
(Opuntia) in Australië, de waterhyacint (Eichhornia) in Afrika.
Bij dieren echter kunnen ook autochthone elementen zich tot een
plaag ontwikkelen, omdat de druk van de interspecifieke concurrentie
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nietsterkis.Zijmissendedrukvanhetalgemeentekortaanlichtdatalle
voor plantengroei gunstige standplaatsen kenmerkt.

Hetmassa-effect
Onder massa-effect verstaat men het verschijnsel, dat de onderlinge
samenwerking van soortgenoten depositie van de soort als geheelrelatief versterkt (mutualiteit).
Dieren Als we de statenvormende insektenals bijzonder geval terzijde
laten, blijven over de vele min of meer sociale soorten, waarbij binnen
de groep het individu een zelfstandige eenheid is en een zekere mate
van intraspecifieke concurrentie blijft gehandhaafd.
Over de'survivalvalue'vansocialeverschijnselen bij dierenisveelgeschreven. De volgende aspecten worden daarbij genoemd:
1 Gezamenlijke afweer van - en waarschuwing voor - predatoren
(bijv. alarmsignalen, gezamenlijke aanval van meeuwen en sterns op
roofdieren dieeenbroedkolonie binnendringen).
2 Hetindicerenvanvoordesoortgeschiktebroed-,slaap-,ofoverwinteringsplaatsen.
3 Het elkaar vinden van de geslachten. Als voorbeeld: sociale baltsen paaiplaatsen. Bij vele vleermuizen heeft de copulatie plaats in de
herfst, bij de traditionele overwinteringsplaatsen.
4 Het vormen van groeps-gezinnen. De bekendste voorbeelden vindt
men bij de pinguïns (Wilson, 1907;Levick, 1915),waar een groepjegezamenlijk dezorgvoor dejongen opzichneemt.Dejongenzijn lang afhankelijk endekansopwegvallenvandeoudersindietijd isgroot. Ook
de aansluiting diewijfjes metjongen van deeidereend bij elkaar zoeken
is onder dezenoemer te brengen. Duidelijke gevallen zijn in bij andere
diergroepen schaars; bij devogels zijn nog te noemen de Californische
eikelspecht Melanerpes (Ritter, 1938) en de Zuidamerikaanse koekoek
Crotophagus(Euler,cit. Stresemann, 1927-34).Dezesoorten vormengezinnen van 4 à 10 individuen, die bij de specht ook een gezamenlijke
wintervoorraad eikels aanleggen. Deze worden vastgeklemd in (soms
duizenden)gaatjes uitgehakt indebastvanéénboom.
5 Sociaaljagen(bijv.pelikaanachtigen, leeuwinnen).
6 Overdrachtvanervaringvanoudeopjongeindividuenbijv.hetleiderschap van een oude hinde bij een roedel edelherten (Eygenraam, 1963),
traditionele trekroutes en pleisterplaatsen bij ganzen, kraanvogels en
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waarschijnlijk veleandere sociaal trekkende soorten.
Debetekenisvantraditiesinhetlevenvandierenwordt waarschijnlijk
sterk onderschat. Wynne-Edwards(1962)schrijft het uitsterven of zeldzaamworden vanbepaalde soorten toe aan devernietigingvan tradities
door intensieve vervolging. Hij noemt in dit verband de Amerikaanse
trekduif (Ectopistes migratorius), de Groenlandse walvis en de Noordkaper (BalaenaglacialisenB.mysticetus).
7 Het gemeenschappelijk scheppen van een gunstig milieu. Hier kan
men denken aan de waterbouwkundige werken van bevers, de sociale
nestbouw van enige Afrikaanse weversen enkele andere vogels (Stresemann, 1927-34). Er zijn voorts vele gevallen van lagere dieren die gezamenlijk bepaalde structuren opbouwen zoals deworm Tubifexinzoet
water, Filograna in zee.Voorts: Bryozoa, koralenensponzen. Bijvastzittende dieren kunnen kolonievormende individuen eikaars groei beperken en dus verschijnselen vertonen, die aan de planten herinneren.
Voor dezesoorten geldendanookniet debezwaren, dietegrote modificatievoor mobielevormenmeebrengt (Knight-Jonesand Moyse, 1961).
Devoordelen,diemenaansocialeverschijnselen bijdieren toeschrijft,
hebben met interspecifieke concurrentie doorgaans geen directverband.
Gemeenschappelijke afweer vanvoedselconcurrenten, zoals demens die
toepast, is blijkbaar zeldzaam. Mather (1961) noemt een geval waarbij
Drosophila-laxven alleen bij voldoende dichtheid hun substraat kunnen
vrijhouden van bacteriën en schimmels.
Wynne-Edwards (1962) merkt op, dat vele van de veronderstelde
voordelenvangroepsvormingbijdierennooitvoldoendezijn aangetoond
ennooitvollediggeaccepteerd.Dit isjuist; immers groepsvorming trekt
ook predatoren aan en het ismoeilijk te bewijzen, dat dit de voordelen
van gemeenschappelijke afweer niet volledig compenseert. Echter ook
het alternatief dat Wynne-Edwardsstelt,namelijk van eensoort wapenschouwdieregulerend werkt ophetaantal,isonbewezen.Dezeaspecten
van de oecologje der hogere dieren lenen zich weinig of niet voor het
experiment.De betekenisvan sociaal contact bij walvissenofzelfs maar
spreeuwen voor het voortbestaan van de soort kan men niet onder
laboratoriumcondities onderzoeken. Men blijft hier aangewezen op
interpretatie van veldwaarnemingen met deaan dezemethode inherente
onzekerheden.
Wanneermennuvraagtnaar deaanpassingenvanhetindividubinnen
de groep, dan liggen deze, zoals reeds opgemerkt, bij de mobiele diersoorten speciaal in het gedrag.
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Het kan gaan van een simpele 'pik-volgorde' tot een gedifferentieerd
patroon vanleiderschap ensubordinatie. Een suggestief voorbeeld hiervanisgegevendoorLorenz(1931)inzijnbeschrijvingvandesocialeverhoudingen binnen een kauwenkolonie.
Planten Ookbijplanten isdeintraspecifieke groepsvormingeenzoveel
voorkomend verschijnsel, dat het voor dehand ligt de implicaties grondigteonderzoeken.Deplantleentzichveelbetervoorexperimenten dan
de hogere dieren door de vaste standplaats en de zo veel eenvoudiger
betrekkingen tot het milieu, waarbij psychische factoren alvast ontbreken. Van dezemogelijkheid isnogmaar weiniggebruik gemaakt.
Groepsvormingbijplantenvanéénsoort staat indedescriptievevegetatiekunde bekend als sociabiliteit, waarvoor, op voorstel van BraunBlanquet(1964),cijfers van1-5kunnenwordengegeven.
De mate van sociabiliteit hangt enerzijds af van de groeiwijze van de
soort,bijv.bijhetafsplitsen vanzelfstandige zijspruiten, maar anderzijds
vanhetmilieu.Voorervarenvegetatiekennersgeeft dematevangezelligheidwaarineensoortvoorkomtbelangrijkeaanwijzingen overdestabiliteit van een plantendek. In het algemeen wijst eenfijn-diffuseverdeling
van soorten binnen eenvegetatie op stabiliteit, op een eindstadium van
eenontwikkeling, terwijl groepsvormingtyperend isvoor pioniervegetatiesenvoorsnelleveranderingenzoalsdienagrovestoringkunnen voorkomen,(vanLeeuwen,1966)
Dit isplausibel,omdatkaal terrein gunstigemogelijkheden biedt voor
uitbreiding van desoorten diehet eerst dekans wetenuit te buiten, terwijlnaeenlangeontwikkelingmeersoortenzijngearriveerdenverwezen
naardeplaatseninhetinmiddelsgedifferentieerde milieuwaarzezichhet
best kunnen handhaven.
Meestal wordt de sociabiliteit in de descriptieve sfeer gehouden,
maar voor het voortbestaan van een soort heeft de groepsvorming in
velegevallen een even grote betekenis als bij het dier, zij het op andere
wijze. De in het voorgaande genoemde punten 1-6 komen hier niet in
aanmerking.
Vanhet aspectgenoemdonder (7)zijnveleduidelijke voorbeeldengesignaleerd.Voorbeeldendiemenindelitteratuur veeltegenkomt hebben
betrekkingopmossen:eendichtepol('aggregatie') vanindividuen biedt
een gezamenlijke bescherming tegen uitdrogen. Een individuele spruit
van veenmos (Sphagnum)kan alleen groeien in een zuur milieu, maar
grotepollenvanbepaaldesoorten kunnen zichzelfsinbrak water hand90

haven doordat ze gezamenlijk een betrekkelijk klein aanrakingsvlak
hebben met het ongunstig milieu en binnen de pol een optimale zuurgraad kunnen handhaven. Mattenbies (Scirpus lacustris) en zeebies
(Scirpusmaritimus) kunnen zich als gesloten veld of pol handhaven op
plaatsen, waar de individuele plant door de golfslag teveel zou worden
geschaad(Westhoff 1965).
De grootste betekenis van het massa-effect bij planten ligt echter
waarschijnlijk in het aspect dat bij de dieren zeldzaam is en dat bij de
menswaarschijnlijk slechts dank zij zijn intelligentie tot ontwikkelingis
gekomen: de afweer van concurrerende soorten. Aljochin (1926) schijnt
de eerste te zijn geweest diehierop heeft gewezen.
Het is plausibel te veronderstellen, dat het een plantesoort gemakkelijker valt omdeconcurrentie vaneensterkeresoortteweerstaan, naarmatehetbetergelukteenruimtelijke scheidingtehandhaven.Ditkangebeurendoor eenliefst rondeplekzo dicht mogelijk bezet tehouden met
soortgenoten, zodathetbinnendringen vanvreemdesoortenwordt belet.
Ook wanneer zaad van een potentieel sterkere soort kans ziet op zulk
eenplektekiemen,kandegroeivandezevreemdekiemplant invelegevallensterkerwordenbelemmerd,naarmatedezwakkesoort eendichter
standvertoont.
Het experimenteel onderzoek over interspecifieke concurrentie heeft
eengoedebasisgekregendoorhetwerkvanDeWit(1960,1965,1966).
De lotgevallen van twee soorten in een mengsel kunnen worden beschreven met behulp van de relatievevermenigvuldiging (DeWit,1960),
d.i. de verhouding waarin de soorten zich vermenigvuldigen. Deze
waardeistevergelijken met het dein de populatiegenetica gehanteerde
begrippen 'relativefitness','survivalvalue'of 'adaptivevalue'(Li,1955).
De Wit heeft gesteld, dat deze relatieve vermenigvuldiging bij twee
soorten in mengcultuur onafhankelijk is van de mengverhouding zowel
als van de dichtheid van stand. Dit betekent, dat deondergang van de
zwakstesoortopdenduurvaststaat,zodramaarenigemengingoptreedt.
Hijvermeldtechtertevensdevoorwaarden, waaronder dit geldt:
1 Desoorten moeten elkaar uitsluiten. Dit betekent dat het profijt van
deéénkwantitatief wordt gecompenseerd door het verliesvan deander,
zodatdesomderverhoudingen(opbrengstinmengcultuur:opbrengstin
monocultuur) 1 bedraagt. Dit hoeft niet zotezijn, tweesoorten kunnen
hun maximale ontplooiing hebben in een ander seizoen, of ze kunnen
stoffen afscheiden waarmee ze elkaar schaden of stimuleren (een voorbeeldgevenDeWit,TowenEnnik, 1966).
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2 Desoorten moetengelijkvormige groeikrommen hebben, d.w.z.deze
moeten gelijk zijn behoudens een muliplicatiefactor voor de opbrengst.
3 De soorten moeten ongeveer even hoog worden.
Isaaneenvandezevoorwaardennietvoldaan,daniseendichtestand,
waarin de concurrentie zo vroeg mogelijk begint na ontkieming, altijd
voordeligvoor dezwakstesoort.
In delandbouw is 'dik zaaien' deprimitiefste methode ter bestrijding
van onkruid en dit klemdetemeerineentijd, toenmenniet over goede
methoden beschikte om het zaaizaad te schonen (vrij temaken van onkruidzaad). Menzaaidedaneenmengselvangewasenonkruid, methet
gevaar,dathetgewasindeloopderjarengeheelverdween.Eriszelfseen
hypothesediezegtdat deroggezijncarrièrealscultuurgewasisbegonnen
alsonkruid indeveelouderetarwe.
Inhetalgemeenhebbenlandbouwgewassen (granen,erwten)grofzaad
en een krachtige groei van de kiemplant. Hun positie tegenover onkruiden, diehenlater potentieel debaaszijn door eenveelhogeregroei,
maar die kleine kiemplanten hebben, wordtversterktdoordichtzaaien.
Zowordthetdichtzaaienvanerwteneengoedmiddelgeachtomdewilde
haver (Avenafatua) de baas te blijven. Deze plant groeit, wanneer hij
als kiemplant niet tijdig wordt onderdrukt, ver boven de erwten uit.
DewaarnemingenvanGranström (1962),weergegevenintabel2,over
het lotvandewitteganzevoet ineengewaserwten,kunnen ookzoworTabel 2 Vers plantgewicht ingrammen vanwitte ganzevoet (Chenopodium
album)in een veldgewaserwten van verschillendeplantdichtheid55dagennaopkomst.
Aantalerwteplanten
perm2

Gewichtperplant
6jfdeerwt

Gewichtperplant
bijhetonkruid

0
70
120
190

22,4
15,0
12,1

9,0
2,3
1,4
0,5

Naar Granström,1962.
den geïnterpreteerd. Zowel de afmetingen als de overlevingskansen van
dit onkruid verminderen bij dichter zaaivan erwten veelsterkerdan die
vanhetcultuurgewas.
Metduidelijkste voorbeeld vanpotentieel sterkesoorten, diealskiem92

plant concurrentie slechtverdragen,zijn dehoutigegewassen.In tabel 3
zijn enkele gegevens opgenomen betreffende kiemplanten van hulst
(Ilexaquifolium) vanongeveer6maanden oudinvergelijking metrozetten van paardebloem (Taraxacum)en vingerhoedskruid (Digitalis)van
ongeveer dezelfde leeftijd. Ondanks het groter zaadgewicht is de groei
vanhulst vergelekenbij dezekruiden in heteerstejaar uitermategering.
Tabel3 Gewichten verdeling vandrogestofinplanten vanenigemaandenoud,
bepaaldindecember
Vingerhoedskruid Paardebloem
(Taraxacum)
(Digitalis)
Bladgewicht in mg
Stengelgewicht in mg
Wortelgewicht in mg
Bladgewicht: totaal gewicht
Gewicht van 1000zaden in g

26000
3340
0,84
0,1

4250
6050
0,41
2,0

Hulst
(Hex)
325
250
150
0,44
27,3

Deze verschillen in groeisnelheid hangen samen met een zeer sterk verschillendeverdelingvandegevormde stof over welenniet assimilerende
organen.Naarmate ermeerinbladwordtgeïnvesteerd,wordtmeerlicht
opgevangeneniseensnellerestijgingvandeproduktievandejongeplant
mogelijk. Een bladrozetvan Taraxacumgroeitmindersneldaneenrozet
vanDigitalis, omdateengroot deelvandegevormdestofalsreserveinde
penwortel wordt opgeslagen. Dit stelt deplant in staat om het volgende
voorjaar vroegtijdig te bloeien, maar het gaat ten koste van de uitbreidingvanhet bladrozet inhet eerstejaar. Bijdehulst isdeverdeling van
de drogestof over deorganen van deplant nogongunstiger. Na devorming van een spruitje met ongeveer zes dikke blaadjes met relatief geringoppervlakwordt degroeiafgesloten meteenrustendeknop,waarna
degevormdestof inheteerstejaar nietmeerwordt gebruikt omhetassimilerendeapparaat tevergroten,maarvoor devormingvan steunweefsel
(hout) in de spruit.
Dezeontwikkelingvandekiemplant isbijhoutigegewassenzeeralgemeen.Omeengroeiwijze inteleiden dieinlaterjaren deplanteenoverheersende positie zal verschaffen, moet de concurrentie-positie van de
kiemplantwordenopgeofferd, zodatdeoverlevingskansenineengesloten
vegetatiedekvankruidenvrijwelnihilzijn.Ditimpliceert,datdeverdediging van de kruiden tegen de houtige gewassen gebaseerd moet zijn op
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eengrotedichtheidvanstandendat,inhetalgemeen,dekruidensoorten
met delaagste groeiwijze het meest belang hebben bij een dichte stand.
In dit licht gezien is het ontbreken van effectieve middelen tot disseminatie bij vele zwakke soorten opmerkelijk.
Inonsklimaat bestaat graslandalleenbijdegratievanmaaienofweiden. Zonder ingreep zouden hoge kruiden en tenslotte bos zijn plaats
innemen. Zijn concurrentie-positie is dus kwetsbaar. Het valt op, dat
grassennietbeschikken overergeffectieve middelentot verspreidingvan
zaad: de vrachtjes zijn hoogstens voorzien van kroonkafjes en naalden
waaropdewindwatvatheeft ofdiedoorruwheidenigemogelijkheidhebbentothethechtenaanvachtenvanzoogdieren.Vandeinheemseverwanten heeft alleenhetrietvruchtpluis,maar dezesoortisin een voor hem
optimaalmilieunietalseenzwakkeconcurrentaantemerken.
Wat betreft de disseminatie bestaat er enige ambivalentie. Enerzijds
lijkt het voor een soort belangrijk, dat het zaad een verre verspreiding krijgt en het ligt voor de hand hiermee het veel voorkomen van
vruchtpluis, vruchtvlees, vleugels en haakjes in verband te brengen.
Des te opvallender is het, dat zoveel soorten slechts zwakke of helemaal geen mogelijkheid tot zaadverspreiding hebben, met als meest
krasse voorbeelden de aardnoot (Arachis) en de ondergrondse klaver
(Trifoliumsubterraneum), die de vruchten onder de moederplant in de
grondboren,zodatdeverspreidingvanhetzaadactiefwordttegengegaan.
Bijeenzeerglobaaloverzichtblijkt, datspeciaalsterkesoortenmiddelenbezitten om dedisseminatietebevorderen.
Bessen geven (via vogels) mogelijkheden tot verspreiding in de orde
van kilometers (zelfs van honderden kilometers) en dus tot eenzame
vestiging. Bessen treft men het meest aan bij struiken, dus bij soorten,
die, al zijn de kansen van de eenzame kiemplant gering, het bij overleving van de kruiden winnen. De bestuiving door insekten is bij besheestersregelen ditvermindert het bezwaar vaneenzamevestiging.
Bij gevleugeld zaad denkt men in de eerste plaats aan bomen (es,
esdoorn, iep, linde, berk, els, coniferen). Andere boomsoorten (eik,
beuk) hebben grote, zetmeelrijke zaden, die aantrekkelijk zijn voor
hamsteraars onder zoogdieren ofvogelsdiezeinkleinevoorraden in de
grond verstoppen (bij deeik speciaal deVlaamsegaai), zodat ze, als de
eigenaar ontijdig omkomt, als kleine groepjes kiemplanten opslaan
('muizebosjes').
Gevleugeld zaad en objecten van hamsteraars geveneen verspreiding
in deordevantientallen ofhonderdtallen meters,dusniettedichtbijde
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moederplant, maar ook nietveruit debuurt.Hetgaat danook (behalve
bij delinde)omanemofielevormen, waarvoor vestigingin debuurt van
soortgenoten dekansopwindbestuivingverhoogt. Ook ditiseenmassaeffect.
Het ontbreken van mogelijkheden tot zaadverspreiding vindt men
vooral bij kruidachtige planten met lage groeiwijze en het ligt voor de
hand dit in verband te brengen met de betekenis die een dichte stand,
de vorming van 'families' (Weaver en Clements, 1938),voor hen heeft.
In een pol van weidegras als Engels raai wordt iedere open plek onmiddellijk gevuld met zijspruiten of jonge planten uit vlakbij gevallen
zaad.Ditleidttot devormingvanminofmeercirkelvormigepollenmet
korte grenslijn, wat de meest effectieve afweer geeft tegen potentieel
sterkeresoortenenditwerkt depatroonvorming indehand, diemenin
vele vegetaties aantreft. Bij de weidegrassen heeft men te maken met
soorten, die na de ijstijd in ons klimaat doorgaans slechts hun kans
kregen op plaatsen die incidenteel werden ontbost door branden of
anderestoringen.Waarschijnlijk werdendergelijkeopenplaatsen opden
duur steeds weer door het bos heroverd. Dit proces kon lang worden
tegengehouden door herkauwers diejuist hier een bereikbare vegetatie
aantroffen endiedoorbetredenenafgrazen opslagvanhoutigegewassen
hielpentegengaan.Deterugkomst vanhetboswerdmedeafgeremd door
degenoemdeeigenschappenvandegrassendieeropzijngericht,eenmaal
veroverd terrein zo dicht mogelijk bezet te houden.
Bij de 'patroonvorming' speelt ook de heterogeniteit van bijna ieder
milieu mee: het is duidelijk dat groepsvorming wordt bevorderd op
voor de betreffende soort speciaal geschikte plekken. De onmiddellijke
oorzaak van groepsvorming is uiteraard te zoeken in spruitvorming en
zaadval. Uit oecologisch gezichtspunt interesseert ons echter vóór alles
devraag, welke betekenis de duidelijke neigingtot groepsvorming heeft
voorhetvoortbestaan van soorten.

Verhoudingtussende individuen binnendegroep
Wanneer individuen van eenzelfde plantesoort tijdens de groei opéénstoten, beperken zeeikaars afmetingen. Degevolgen hiervan hangen
geheel van de groeiwijze af. Bij Gramineeênbijv. bestaat de plant uit
een aantal ongeveer gelijkwaardige eenheden, de spruiten. Tijdens hun
ontwikkeling worden zesteedszelfstandiger en krijgen zeook eeneigen
wortelstelsel. De plant vormt er meer naarmate er ruimte is. Bij grote
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standdichtheid wordt het aantal spruiten per individu minder, zonder
dat dit (afgezien van extreme omstandigheden) veel repercussies heeft
op hoogte,habitus en opbrengst van het gewas.Bijgranen zijn veelonderzoekingenverrichtoverdeinvloedvandestandruimteop 'uitstoeling'
enopbrengst (ziefig.5).
Het blijkt, dat bij rogge het halmgetal en de opbrengst per m2 over
een breed traject weinig afhankelijk is van het plantgetal. De planten
passen zich dusaan bij debeschikbareruimte.Noginmaart verschillen
de (in het voorafgaande najaar gezaaide) planten weinig in spruitgetal.
totale opbrengst in 100 g / m '
-o-

10

spruiten per plant op 17/3

halmen per plant bij oogst

•
100

200

—•

300

400
planten per m'

2

Fig. 5 Deinvloedvan standdichtheidop spruitvorming en opbrengst bij winterrogge(naargegevensvanBruinsma,1966).
Overeenzeerbreedtrajecttreedtcompensatieopviahetaantalhalmenperplant,
zodatopbrengstenhalmgetalperm2relatiefweinigwordenbeïnvloed.Ditwijstop
eenzeergoedevruchtbaarheidstoestandvanhetbetreffendeproefveld.
Wanneer daarna de voorjaarsgroei inzet, sterven bij dichte stand alle
zijspruiten wegensgebrek aan ruimte af, zodat alleen dehoofdassen een
aar vormen. Bij ruime stand vermeerdert het aantal zijspruiten zich en
velehiervan vormen een aar, die gelijkwaardig kan zijn met die aan de
hoofdas. Zo wordt de gehele beschikbare ruimte gevuld, zodat bij bloei
almoeilijk meeristezienomhoeveelindividuen het eigenlijk gaat. Dan
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ontstaaterinbovenaanzichteenhomogeengeheel,hettypischebeeldvan
eengesloten gewas.Niet het individu, maar de spruit is in dit gewas de
eenheid. Grassen reageren ongeveer als granen (tabel 4). De gevormde
zaadstengels zijn in aantal, lengte en bezetting over een breed traject
Tabel4 Aantalen lengte van debloeiwyzen bijWesterwolds raaigras (Lolium
multiflorum) bij verschillendehoeveelheden zaaizaad.
Hoeveelheidzaad
zeer gering
5kg per ha
12 kg per ha
25kgper ha

Aantalarenper m*
1141
1309
1413
1688

Lengtederaren incm
17,5
17,3
17,2
16,2

Naar SonneveldenEvers, 1955.
weinig afhankelijk van het plantgetal. Het verschil tussen een grote
eneenkleineplantisnietzozeergelegenindeafmetingen vandespruiten,
als wel in hun aantal (fig. 6). De plant bestaat bij Gramineeën dus uit
gelijkwaardigeeenheden,dieonderdedrukderconcurrentie gemakkelijk
worden gereduceerd in aantal, waarbij het er weinigtoedoetofdedruk
afkomstig isvanspruitenvandemoederplant of spruiten van de buren.
De groeiwijze is plastisch.
Geheel anders is dit bij typische eenstengelige rozetplanten als de
toorts (Verbascum)of het vingerhoedskruid (Digitalis). Hier blijft het
individu als eenheid reageren, waarbij het streeft naar een alzijdige
symmetrie; de lengte en de bezetting van de bloemstengel is zeer nauw
gebonden aan deafmetingen vanhet individu.
Deze aplastische groeiwijze heeft belangrijke consequenties voor de
intraspecifieke concurrentie. Als een groot en een klein rozet elkaar raken,ontstaat ereenongelijkestrijd. Hiertreedt dusgeenconfrontatie op
van potentieel gelijkwaardige spruiten zoals bij de grassen, maar van
bladerenenwortelsvanéénspruit,diedankzijeenexponentiëlegroeihet
snelstveldwinnenbijhet grootsteexemplaar (fig.7).
Zo is te verklaren, dat de sterfte van kiemplanten bij 'spruitvormers'
onvergelijkelijk veelgeringer isdan bij rozetvormers (fig. 8).Het aantal
overlevenden blijkt bijPapaverover eenbreedtraject onafhankelijk van
deuitzaaiverhouding. In feite ishet afhankelijk van devruchtbaarheidstoestand (tabel 1).
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Fig. 6 Groeiwijzevaneengraan.
Binnen ruimegrenzen ligthetverschiltussen eengroteeneen kleineplantin het
aantalspruitenperplant.
98

Fig. 7 Groeiwijze vaneentypische rozetplant(vingerhoedskruid, Digitalis purpurea).
Het verschiltussen eengrote eneenkleineplant ligtsteedsindeafmetingen van
de(enige)spruit.

Deuitbreiding vanhet individu geschiedt bij degrassenin derichting
vandeminsteweerstand,zodat desymmetriegemakkelijk verloren gaat.
De planten voegen zich aaneen tot een gewasvan spruiten, die door
hunerectegroeieengrotedichtheidtoelaten.Zowordt degeslotengrasmatmogelijk, dieeengroteresistentiebezittegenvertrappendoor dieren
eninhet algemeenzichgemakkelijk herstelt bij schade,hetzij door vormingvannieuwe spruiten of door opslaguit zaad.
Bij typische rozetplanten met hun strijd op leven en dood treft men
ook wel groepen soortgenoten aan, maar zelfs dan is van een 'gewas'
O/

aantal overlevenden

'o overlevenden
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400
tarwe

200

gerst

»klaproos
' kleine klaproos

200

400
600
aantal kiemplanten

200

400

600

aantal kiemplanten

Fig. 8 Overleving vankiemplantenbij verschillende dichtheidvanopkomst bij
granenenrozetvormendepapavers(PapaverdubiumenP.rhoeas).Naargegevens
vanGranström (1962)enHarper (1960).
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moeilijk tespreken. Dezegroeiwijze komt dan ook veelvoor bij soorten
die zichalspioniers vestigenop nieuw land of op opengevallen plekken
en bij soorten van om andere redenen schaars begroeid terrein, waar ze
zichnuhier, dandaarvestigen.Tot dezegroepbehorenveelanemochore
(vruchtpluisdragende) composieten, zoals degrotetweejarige distelsvan
het geslacht Carduusen Onopordon, maar ook dekleinerealsdepaardebloem-achtige soorten. Ook andere plantenfamilies hebben vertegenwoordigers met vergelijkbare groeiwijze, zoals de al genoemde Scrophulariaceën (Verbascum,Digitalis).
Tussendebovengenoemdeuitersten,namelijkdetypischgewasvormendegrassen en deindividualistischerozetplantenbestaanveleovergangen.
Erzijnoverjarigecomposieten,waarbijuiteenvertaktekruipendewortelstok tal van kleine platte rozetten opslaan, die tezamen een mozaïek
vormen waarbij het evenals bij de grassen moeilijk is na te gaan, uit
hoeveelindividuenhetoorspronkelijk isontstaan,zoalsbijhet madeliefje
(Bellis)en bij muizenoor (Hieracium) (fig. 9, 10).
Naast de planten die een pol vormen van opstijgende spruiten vindt
men soorten met kruipende stengels, die op de knopen wortelen en
dus eveneens zijassen vormen met een grote mate van zelfstandigheid.
Ook deze kunnen dichte zoden vormen, zoals muur (Stellariamedia),
witteklaver (Trifolium repens), gevlektedovenetel(Lamium maculâturn)
(fig. 11),endat zelfs nog insneller tempo dan desoorten dievlakbij de
hoofdas bewortelde spruiten vormen.
Het opslaan vannieuwespruiten uitkruipende stengelsof wortelstokkenopgroteafstandvandemoederplantvindenwijbijsterkesoortenzoals riet (Phragmites)of pioniers van kaal terrein, zoals de zandzegge
(Carexarenaria).
Plantenmetliggende(dusniet-wortelende)stengelszoalsdereigersbek
(Erodiumcicutariwn) gaanlijken op deéén-assigerozetplanten. Zehebbenmetdezealszwakpuntgemeen,datdeinbeslaggenomenruimteniet
bezetismeteengrootaantalapartbeworteldeeenhedendiebijbeschadiging de gaten snel kunnen opvullen.
Een zeer grote groep van soorten, variërend van kleine eenjarigen
tot houtigegewassenvormenveleopstijgende zijtakken, maarzondereigen beworteling. Ook deze kunneneenhomogeengewasdekvormen,al
blijven de deelnemende individuen apart herkenbaar. De intraspecifieke
concurrentie is hier minder fel dan bij derozetplanten. Bij confrontatie
van twee individuen hebben zijtakken van een grote plant meestal een
zekere voorsprong omdat ze gemiddeld hoger zijn ingeplant en de cen100

Fig. 9 Mozaïek van rozetten van madeliefje (Bellisperennis)zoalsdeze in een
gazoneninvruchtbaar, regelmatigbeweidgraslandwordenaangetroffen.
trale voorzieningmet vocht en mineralen doorgaans beter zalzijn. Wat
betreft de assimilatie zijn ze echter op zichzelf aangewezen. De 'zelfuitdunning' (sterfte van zwakkere exemplaren) is daarom minder uitgesproken dan bij derozetplanten zonder zijassen, waar ieder nieuw blad
door de hele plant van assimilaten wordt voorzien, zodat een grote
plant altijd grotere bladeren heeft dan een kleineplant. Bij dichte stand
hebben alle laag ingeplante takken de neiging tot afsterven door lichtgebrek. Bosbouwers spreken in dit verband van'takreiniging'(vrij naar
het Duitse 'Astbereinigung').

Gewaseffecten
Dezeterm isbij het landbouwkundig onderzoek ingeburgerd om aan te
gevendat een plantenindividu in een gewas anders reageert dan op een
vrije standplaats. De keerzijde vanhet verschijnsel wordt welaangeduid
als'poteffect', enhetiseenalgemeneervaringdathettrekkenvanconclu101

Fig.10 Een afzonderlijkeplant uithet mozaïekvanfig.9 metde verbindende
wortelstokken. Hetgehelemozaïekbestaatuitenige vandezeindividuen,die wellicht viazaadvandezelfdemoederplantstammen.

siesoverhet gedragvaneenveldgewasaan dehand vanpotproevengevaarlijk is.Aan een grondige analyse van dit probleem ismen nog niet
toegekomen,hoeweldetijderthansrijpvoor schijnt.
De fraaie rechte stammen in een goed beukenbos zyn ook het resultaat vaneengewas-effect, namelijk dereedsgenoemde 'Astbereinigung'.
De vrijstaande beuk ziet er geheel anders uit: hij heeft een lage vertakking en een stam die door de houthandel laag wordt gewaardeerd.
Het gewaseffect is wellicht steeds te verklaren uit de beperkingen die
het individu worden opgelegd bij het in beslag nemen van ruimte.
Als de kronen een gesloten dek vormen, kunnen de bomen alleen nog
maar omhoog, het isdeenigerichtingwaar ruimteenlicht iste vinden.
Bovendienisdegroeivanditmoment aflineair, omdat het individu on102

Fig. 11 Eenkruipendestengelvandegevlektedovenetel(Lamiummaculatum)
metzijspruitenenbewortelingopdeknopen.
dankszijngroeinietméérlichtkan opvangen indeloopvan detijd, zolang de soortgenoten-buren tegen hem zijn opgewassen en dat is in het
algemeen wel het geval als het dunnings-stadium voorbij is. Bij een
vrijstaande plant is de groei exponentieel, omdat er steeds meer licht
wordt opgevangen. Zoals reeds opgemerkt, neemt de groei dan sterker
toe, naarmate er meer van de gevormde droge stof in bladoppervlak
wordt geïnvesteerd.
Het temperatuureffect op de groeisnelheid wordt voor een belangrijk
deel bepaald door dezeverdelingen verwerking van stof in de organen
van de plant (van Dobben, 1962).
In het algemeen neemt de spruit-wortel verhouding en het vochtgehalte van het blad toe bij hogere temperatuur; bij maïs komt in het
traject 16-25°C de (zeer sterke) versnelling van de groei naar schatting voor 50% voor rekening van deze 'formatieve' effecten. De rest
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komt dan voor rekening van versnelde fotosynthese.
Deze invloed van formatieve effecten valt na sluiting van het gewaswegenditheeft belangrijkerepercussiesophettemperatuuroptimum
voor deproduktie van mais (fig.12).
droog plantgewicht
bij bloei, ing

vrijstaandeplant

dichte stand
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Fig. 12 Reactie op detemperatuw van hetkleine, dagneutrale malsras 'Gaspé
flint'.
Hetoptimum blijkt byhet gewas geheel anders teliggen. Bij lage temperatuur
neemt degroeisnelheidvan hetgeslotengewas minder sterk af danbij de vr#staandeplant,omdatdanalléén defotosynthese-functiebepalendisvoordegroei.
Het lijkt waarschijnlijk, dat bij vele warmteminnende soorten een
dergelijke daling van het temperatuuroptimum bij gesloten gewas optreedt. Dit komt erop neer, dat ze de vertraging van de groei die zein
koel klimaat ondervinden, gedeeltelijk kunnen compenseren door een
dichtestand, zoals dit ook kan gebeuren met devertragingen die voortvloeien uit gebrek aan mineralen (vergelijk blz. 82). Zo kan ook mais
zich in zijn noordelijkste gebieden van verbouw alleen handhaven
als 'snijmaïs' met grote standdichtheid.
Het lijkt dus in principe waarschijnlijk, dat thermofiele vormen
zich in het koudste deel van hun areaal het best handhaven in dichte
groepen kleine exemplaren. Braun-Blanquet (1964) vermeldt dit verschijnsel voor bomen boven de boomgrens, maar veronderstelt ter verklaringmicroklimatologische factoren. Het eensluithetander overigens
nietuit.
Uit statistische onderzoekingen is hierover weinig uitsluitsel te verwachten, omdat de heterogeniteit van vrijwel ieder milieu er toe leidt,
dat eensoort aan degrens van zijn areaal zichdikwijls ook alsenkeling
op een geschikt plekje zal weten te handhaven. Ook hier kan alleenex104

perimenteel werk de vegetatiekunde verder brengen.
Ook ten aanzien van de minerale voeding bestaat er een groot verschil tussen de vrijstaande plant en het gewas. Bij granen eist de vrijstaandeplanteenverzadigingmetstikstof omeenzohoogmogelijkeopbrengst te leveren, omdat slechts dan het potentiële aantal zijassen tot
ontwikkeling kan worden gebracht.
In eengewasvan normale dichtheidkan deplant bij gebrek aan licht
maar weinig zijassen vormen en meer is ook niet nodig, omdat dan al
Tabel5 Plantgewichtenstikstofbytarwe tijdensdekorrelrijpingbijverschillende stikstofvoorzieningen (alles in mg).
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NaarvanDobben,1965.
spoedig alle beschikbare licht wordt opgevangen. Het blijkt dat onder
dezeomstandigheden reeds bij een bescheiden stikstofgehalte depotentiële opbrengst kan worden bereikt, zolang de plant maar niet vervroegd afsterft wegens gebrek aan stikstof (van Dobben, 1965). Uit
tabel 5 blijkt, dat een verminderde opneming van stikstof bij de vrijstaande plant de opbrengst sterk doet dalen, maar bij een 'gewasplant'
nauwelijks.

Schadelijke massa-effecten en cyclischeprocessen
De nabuurschap van soortgenoten heeft niet slechts positieve aspecten.Dezekan ook ziektenenpredatiein dehand werken.Dit isook bij
dieren het geval.
Het is geen toeval dat we het begrip 'vogelkolonie' gemakkelijk associërenmetkleineeilanden,eenzamerotsen,moerassenofhogebomen.
Overgradatiesvanfytofage insekteninmonoculturesenhun beëindiging
door parasieten is veel onderzoek verricht.
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In verschillende vegetaties zijn 'cyclische processen' beschreven,
waarbij het vegetatiepatroon zodanig verandert, dat de deelnemende
soorten alshet ware meerdere malen van standplaats ruilen. Dezeprocessen zijn uitvoerig behandeld voor hoogvenen (voor eenkorte samenvattingzieWesthoff, 1965,p.332).OpEngelseheiden kan Calluna tijdelijkhetveldruimenvooradelaarsvaren (Pteridiumaquilinum) of schapegras (Festuca ovina).Watt (1947) stelt, dat in zulkegevallen tijdens de
groeivandedominante soort eenophopingvanorganischmateriaaloptreedt,waardoor hetmilieugeschikterwordtvooranderesoorten.Onder
dezesoorten heeft weerafbraak vanditmateriaalplaats,waarna zichna
verloopvanjaren weerjongeheideplantenopdebetreffende plekkunnen
vestigen.
Stoutjesdijk (1959) geeft vergelijkbare voorbeelden van de Veluwe.
Een hoog ontwikkelde heidevegetatie heeft ook hier neiging tot afsterven, waarna zich vooral korstmossen, maar ook het gras bochtige
smele (Deschampsiaflexuosa)kunnen vestigen. Waar verdichte lagen
optreden kan de heide met het pijpestrootje (Molittia) afwisselen. De
doordeheidegevormderuwehumuswordtindezefaseverregaandafgebroken, waarna zich weerjonge heideplanten vestigen.
Het valt op, dat de auteurs die zich met cyclische processen hebben
beziggehouden, het accent leggen op abiotische factoren ter verklaring,
ofwel ze spreken zoals Kershaw (1964) van verouderingsverschijnselen.
Muller (1966) noemt bij Salvia leucophylla, een steppenplant die veel
vluchtigeterpenen vormt en daarmee in aggregatie de groei van andere
soorten remt, auto-intoxicatie als oorzaak van het verdwijnen van
oudere bosjes. Hier zou dus een nuttig massa-effect op den duur in een
schadelijk verkeren.
Het ligt echter voor de hand, om bij deze processen ook te denken
aan de vruchtwisseling in de landbouw, welke vrijwel wordt beheerst
door fytopathologische aspecten. Het kan hier gaan om fungi (voetziekten bij granen),omnematoden (de 'bodemmoeheid') en ook om insekten.Zelfsbijdegewasopvolgingmoetrekeningwordengehoudenmet
polyfage vormen (geen vlas na erwten wegens het gevaar van thrips).
Ookbijdeaanlegvanboomgaardenmoetvruchtwisselingwordentoegepast; de oorzaken zijn hier echter niet bekend. De fijnspar (Picea
abies) schijnt zonder gevaar op gekapt terrein te kunnen worden gevolgd door dezelfde soort (Holmsgaard, 1966). Overigens bestaan er
aanwijzingen dat ook inbossencyclischeprocessenvoorkomenbijv.tussen den en berk (Tansley, 1949).De vruchtbaarheidstoestand heeft hier
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ongetwijfeld invloed.
Door Ennik, Kort envande Bund (1965) isaangetoond, dathet verdwijnen van grote plekken witte klaver uit gazons samengaat met een
hogeconcentratievan deschadelijke cystenvormende nematodeHeterodera trifolii in het centrum van deze plekken. De 'verouderingsverschijnselen' door Kershaw gesignaleerd in pollen Agrostisen Pteridium
zoudeninditlichtnogeensmoetenwordenbekeken.
In een gemengde vegetatie merkt men van planteziekten niet veel.
Hun verspreiding zal door de permanente druk van de interspecifieke
concurrentie stellig worden tegengegaan. Bij het kweken van wilde
soorten zietmenveelvaker ziekten optreden daninhet veld:dan zullen
individuen met verminderde groeikracht zeer snel worden verdrongen
dooreenanderesoortdieonvatbaarisvoordebetreffende ziekte.
Toch moeten ziekten onder dergelijke omstandigheden wel verminderend en zelfs regulerend kunnen werken ten aanzien van een
soort. Hierover is echter weinig bekend; voorbeelden van beïnvloeding door ziekten hebben doorgaans betrekking op spectaculaire
epidemieën in monocultures, zoals ze veel voorkomen in cultuurgewassen maar ook wel in wilde vegetaties, zoals bij het zeegras (Zostera
marina), dat sinds de dertiger jaren bijna geheel uit de Waddenzee is
verdwenen. Van enige regulatie is in zulke gevallen uiteraard geen
sprakeeninditgevalooknietvaneencyclischproces,wantdeprachtige
zeegrasvelden zijn niet door een gelijkwaardige vegetatie vervangen.
Naarmate aan cyclische processen meer betekenis toekomt, zullen
ze bijdragen tot de soortenrijkdom van een vegetatie, omdat de dominantie van één soort of enkele soorten vermindert. Ook zullen ze de
stabiliteitvaneengezelschapkunnenvergroten,omdatiedereplekwordt
verdedigd door de soort die er op dat moment de grootste groeikracht
kan ontwikkelen.
De ervaring, dat bij blijvend grasland een mengsel de hoogste opbrengst geeft, kan wellicht gedeeltelijk worden verklaard door wat men
zou kunnen noemen een natuurlijke, pleksgewijze vruchtwisseling.
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Popnlatiegenetica

DR. IR.J. H. VANDERVEEN

Inleiding: historischeontwikkeling entaakverdeling
Centraal en van blijvende waarde in Darwin's theorie over de evolutie
van lokale typen en van soorten, is de rol die hij toeschrijft aan de
natuurlijke selectieen,waarhethuisdierenencultuurplanten betreft, aan
de kunstmatige selectie. Omtrent de aarden het ontstaander gegeven
erfelijke variatie tastte hij echter min of meer in het duister. Wat betreft het eerste aspect, de aard, stond hij open voor de kritiek dat de
theorie der 'blending inheritance' een voortdurende nivellering der
erfelijke verschillen impliceerde, dus ook eenvan generatie op generatie
herhaald verdunnenvan 'sports' (later mutatiesgenoemd). Immersvolgens deze theorie zouden de genetische bijdragen der ouders zich als
vloeistoffen vermengen om daarna nooit meer te ontmengen. Voor het
tweede aspect, het ontstaan, zocht hij aansluiting bij Lamarck's these
derverworvenerfelijke eigenschappen,zijhetmetduidelijk uitgesproken
reserve.
Na deherontdekkingvandeMendel-regelsomstreeks 1900duurdehet
tochnoggeruimetijd voordat dezeaanvaard werdenalsalgemeengeldig
uitgangspuntbijdeanalysevandegenetischestructuurvanpopulatiesen
bij de genetische interpretatie van evolutieprocessen. Voor deze vertraging zijn een tweetal oorzaken aan te geven.
In de eerste plaats bestudeerde een belangrijke groep biometrici
(Galton, Pearson)eenaantal continu verdeelde,zgn. kwantitatieve kenmerken, waaronder de lengte van het menselijk lichaam. Hierbij bleek
identificatie der individuele genotypen niet mogelijk. De biometrici bleven vasthouden aan hun oorspronkelijk standpunt, dat de gevonden
correlaties tussen verwanten eerder te verenigen waren met het principe
der 'Wending inheritance' dan met dat der 'discrete, integere genen'.
De grote stoot tot het generaliseren derMendel-regelstot kwantitatieve
kenmerken werdgegevendoor enerzijds Johannsen, dieaansluitend aan
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zijn theorie der zuivere lijnen een scherp onderscheid maakte tussen de
bijdragen van verschillen ingenotypeen van verschillen inmilieu tot de
totale fenotypische variatie; anderzijds door Nilsson-Ehleen East, die
op grond van hun onderzoekingen wezen op de bijdrage van polymère
genen of multipelefactorentotdezichalscontinu voordoende verdeling
derfenotypen. Dergelijke polygonen- omeenlateretermtegebruiken zoudeninderegelelkvoorzicheengeringeffect hebben,doch'enmasse'
tot grote contrasten kunnen leiden.
De tweede oorzaak van de genoemde vertraging lag in het feit dat
De Vries ter ondersteuning van zijn mutatietheorie onder meerweesop
de- soms zeldzaam optredende - varianten van Oenothera lamarckiana
die een complex van fenotypische veranderingen ten opzichte van het
ouderlijke type vertoonden. Later werd duidelijk, dat wehier te maken
hebben met recpmbinatieproducten van dezeplant met zijn uitzonderlijk chromosoomgedrag .Maaraanvankelijk werdalduseen overtrokken
voorstelling verkregen van de orde van grootte en complexiteit van het
fenotypisch effect der mutaties als aangrijpingspunt voor de natuurlijke
selectie. Een beter inzicht ontstond op grond van uitgebreid onderzoek
van een breed spectrum van spontane mutaties bij Drosophila, en op
het eind der twintiger jaren ook door de mogelijkheid soortgelijke
mutaties kunstmatig door straling te induceren (Muller, en ook Stadier
bijmaïs).Genenopeengrootaantalloeiblekenonafhankelijk vanelkaar
tekunnenmuterenenookdegrotevariatieindegeprononceerdheid van
het fenotypisch effect was duidelijk naar voren gekomen.
In detwintigerjaren bestond ergeentwijfel overhet feit dat erineen
kruisbevruchtende populatie een enorme genotypische variabiliteit
fenotypisch schuil kan gaan. Proeven zoals reeds eerder verricht door
East en Shullmet maïs,lieten zienhoena inteelt een ware explosie van
fenotypen plaatsvindt. Men moet daarbij bedenken dat wanneer er op
20 loei twee verschillende allelen aanwezig zijn, er 320,dat is ongeveer
3,5 müjard, verschillende genotypen kunnen bestaan. De genotypische
variatie is gebaseerd op mutatie, doch ontvouwt zich pas in volle omvang door recombinatie. In dit licht bezien zijn bij 1000loei geen twee
individuenineenkruisbevruchtendepopulatiegelijk,enisookelkemens
uniek, behoudens identieke tweelingen.
Decentrale vraagwasgeworden, enisinderdaad tot nu toegebleven:
hoe komt het,datdeperlocusmetlagefrequenties ontstane,voornamelijk recessieve, mutaties welke over vele generaties cumuleren, door de
populatie bewaard worden, in haar'genepool' worden geïncorporeerd?
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Deze reservoirfunctie, deze sponswerking, werd reeds scherp geformuleerd door Chetverikov (1926), wiens publikatie overigens pas in 1961
inhetEngelswerdvertaald.Detijdwasrijpvoorhetopstellenvangenetische modellen waarin tegelijkertijd rekening werd gehouden met de
invloed van het paringssysteem en met de evolutiefactoren mutatie,
selectie,migratie en toevalsfluctuaties ('random genetic drift'). Hoe verschuivenonderinvloed van dezekrachten gen-en genotype-frequenties,
en op welkewijzekomenevenwichten hierintot stand?
Het was omstreeks 1930dat een drietal mathematisch hoog begaafde
onderzoekers hun werk samenvatten in nu klassiek geworden publikaties: 'The genetical theory of natural selection' van R. A. Fisher (1930),
'Evolution in Mendelian populations'van SewallWright (1931)en 'The
causesofevolution'vanJ.B.S.Haldane(1932).Hoesolidehettoenplotseling gelegde fundament voor de theoretische populatiegenetica bleek
tezijnwordt duidelijk uitdewoordenvanLewontin(1963):"Bytheend
of 1932 Haldane, Fisher and Wright had said everything of truly fundamental importance about the theory of geneticchangein populations
anditisduemainlytoman'sinfinitecapacitytomakemoreandmoreout
of less and less, that the rest of us are not currently among the unemployed". Anderzijds is dit een 'overstatement', immers mede op grond
van de bevindingen van de experimentele populatiegenetica bleek het
noodzakelijk, vele verfijningen aan te brengen in de aanvankelijk eenvoudig gestelde modelsituaties. Men denke hierbij onder meer aan de
gevolgen van koppeling en aan interacties tussen loci (epistatische
interactie).
Door haar verhelderende invloed heeft de theoretische populatiegeneticaeenbelangrijke stimulansgegevenaandeexperimentelepopulatiegenetica, te veldeen inhet laboratorium, een situatie analoog aan de
arbeidsverdeling in de fysica. De aanvankelijke kloof tussen mathematische voorspelling op grond van modellen en experimenteleverificatie
enwaar nodiguitbreiding enmodificatie dermodellen,isdelaatste vijftienjaar grotendeels overbrugd.
Aan het veldonderzoek, veelal aangevuld met laboratoriumwerk,
zijn bekende namen verbonden, zoals Ford, Sheppard, Dobzhansky,
en als voorbeeld van versnelde evolutie - hoewel nog steeds microevolutie- heeft het industrieelmelanisme (Kettlewell)zijn wegnaar vele
leerboeken gevonden. Het genetisch interpreteren van een gevonden
situatie,enaansluitend daarophetmetenvanselectieindenatuur,iseen
bijzonder gecompliceerde, maar ook zeer boeiende aangelegenheid. Een
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representatief overzicht werd gegevendoor de Ruiter (1959) tijdens een
vroegersymposium ("Evolutie").
Het wellicht meest interessante en in elk geval fenotypisch best beschreven object van populatiegenetisch veldonderzoek is de mens. De
weinige nakomelingen per individu en de lange generatieduur worden
ruimschoots gecompenseerd door de grote aantallen waarvan een uitstekende afstammingsadministratie ter beschikking staat. Via een ver
doorgevoerde beheersing van het eigen milieu bepaalt de mens nu in
sterke mate zijn eigen populatiegenetische geschiedenis, overigens nog
met vaak moeilijk te voorspellen uitkomsten.
Populatiegenetische inzichten drongen ook spoedighet terrein binnen
vandedoor demensgeleide,opportuun gerichteevolutievanplantenen
dieren. Met name voor de dierfokkerij werden de verschillende consequenties uitgewerkt door Lush, I. Johansson, Lerner, Robertson en
veleanderen, terwijl, eigenlijk wat aan delatekant, Allard (1960)ruime
aandacht aan de populatiegenetica besteedde in een op de plantenveredeling gericht leerboek. In tegenstelling tot wat het geval is bij natuurlijke selectie, blijft kunstmatige selectie niet beperkt tot het individuele fenotype, maar vormen ook de waarnemingen aan verwanten in
horizontaleofverticalelyneenbelangrijkcriterium.Hetlichtdatdeinde
plantenveredeling opgedane ervaringen kunnen werpen op evolutieprocessen, werd in het symposium "Evolutie" beschreven door Dorst
(1959).
Dekunstmatige selectievormt ook eenbelangrijk moment bijhet ondergecontroleerde omstandigheden, dat wilzeggeninhet laboratorium,
verrichte populatiegenetisch onderzoek. Daarbij gaat het in de eerste
plaats om de analyse van de genetische architectuur van populaties, als
momentopname en zoals diezich wijzigt in detijd. Over ditzo vruchtbaargeblekenterreinvanonderzoekwordtin dit symposium gesproken
door Scharloo.
Elementen der theoretische

populatiegenetica

Terugkerend tot detheoretischepopulatiegenetica ishetvooreennadere
oriëntatie wellicht nuttig, enige in populatiegenetische modellen in te
bouwen elementen de revue te laten passeren, waarbij vanzelfsprekend
enkele verwijzingen naar concrete situaties niet achterwege mogen blijven. Eenvoudigheidshalve zullen de elementen paringssysteem, mutatie,
selectie,migratie en toevalsfluctuaties afzonderlijk en dusniet zozeer in
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hun onderlinge samenspel behandeld worden. Voorts blijft de bespreking voornamelijk beperkt tot monofactoriële splitsingen. Ter
geruststelling kan gezegd worden, dat het inbrengen van de nu verwaarloosdecomplicerende aspecten meestal slechtsleidttotverandering
van het resultaat in kwantitatieve zin, en zelden in kwalitatieve zin.
Wanneermenopgrondvan detheorie onderscheid wilmakentussenalternatievehypothesenterverklaringvaneengegevensituatie,danworden
natuurlijk ookdezekwantitatieveverschillenvandoorslaggevendbelang.
Paringssystemen Menkan zich voorstellen dat in eenroggeveldmet
betrekking toteenanthocyaanlocus dedrie genotypen voorkomenmet
de relatieve ^enoQ'pe-frequenties
f2(AA), fjCAa) enf0(aa), waarbij £ 5 + ^ + ^ = 1.
De relatieve#enfrequenties zijn per definitie
/>(A) = f2+ifx en«(a) = J^+f,,.
Wanneer er nu geen frequentieverschuivingen door selectie optreden,
is degametenverhouding zowel indestuifmeelwolk alsin deeicellenverzamelingeveneensp:q.Voordezelocuszullendegametenvolgenshet
toeval combineren, zodat debinomiale zygotenverhouding
p\AA) : 2pq(Aà): ^ a a )
ontstaat. Hetzelfde kan gelden voor een monogame, bijvoorbeeld
een menselijke populatie. Immers wanneer voor eenbepaalde locusde
huwelijken zonder preferentie tot stand komen (panmixie, 'random
mating') komt ditweer neer optoevalscombinatiesdergameten. Reeds
in 1908steldenWeinbergenHardyderegelop,datdezeverhoudingvan
generatie op generatie gehandhaafd blijft, mits er geen verschuivingen
optreden door selectie,mitsmutatieenimmigratieniet storend werken,
en mits toevalsfluctuaties verwaarloosd mogen worden, hetgeen in
populatiesvanminder danbijv. 100individuenzekerniethetgevalis.
Een veel geciteerd voorbeeld ishet MN-bloedgroep polymorphisme
bij demens. Soms ishet M-allel vrij zeldzaam, zoals bij Australische
autochthonen, maar in de meeste populaties ishet M-allel frequenter
danhetN-allel,bijEskimo'szelfsveelfrequenter. Bijna steedssluitende
frequenties derdrie serologisch teidentificeren genotypen goed aan bij
debinomialeverwachtingswaarden.Eensteekproefvan733Eskimo'saan
dewestkust van Groenland gaf(zieLi,1955):
MM
MN
NN
gevonden:
485
227
21
verwacht:
489
219
25
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Deverwachteaantallen werden berekend via
p = (485+i.227)/733 = 0,817,als733p2 = 489,etc.
Voor meerdere populaties werd geverifieerd dat de oudercombinaties
inderdaad aselecttenaanzienvan deMN-locustot stand komen.
Ten aanzien van geslachtsgekoppelde loei, dat wil zeggen op het
X-chromosoomgelegenloei,geldtvoorhethomogametischegeslacht(XX)
weer de evenwichtsverhoudingp1 :2pq :q2, voor het heterogametische
geslacht (XY of X-) echter de(gameten)verhouding/>:0. Bestaat er een
verschil in genfrequentie tussen beide geslachten, dan valt af te leiden
dat dit verschil per generatie gehalveerd wordt, en dat samenhangend
hiermee de genoemde evenwichtssituatiein de limiet gerealiseerd wordt
(zie Li, 19SS). Het is algemeen bekend dat X-chromosomale kleurenblindheid veelminder vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Uit
de zojuist gegeven evenwichtsfrequenties volgt de kwantitatieve relatie,
datwanneerineenpopulatiebijvoorbeeld 1 opde25mannenX-chromosomalekleurenblindheid vertoont, ditfenotype bij 1op de625vrouwen
mag worden verwacht.
Bij de gewone kat wordt een allel (b) aangetroffen voor oranje-gele
vacht. Dit leidt tot drie typen vrouwtjes, namelijk oranje-geel (X&X»),
mozaïek(X+X&,'lapjeskat') en 'normaal' (X+X+). Onder demannetjes
komtnaastoranjegeel (X&Y)en 'normaal' (X+Y),het mozaïek-fenotype
slechts zelden voor en berust op het afwijkende karyotype X+X&Y.
Voor een populatie in Singapore vond Searle (1959) de genfrequenties
p(+) = 0,7 en ?(b) = 0,3. Zijn census bestond uit 130?$ en 112<£?,
en de relatieve genotype-frequenties waren:
'normaal'
'lapjeskat'
oranje-geel
Ç 0,48
0,42
0,10
c? 0,69
0,31
NietalleeninSingapore,maarookin Londen(p = 0,9)eninanderestedenblijkendekattenzichte'conformeren aanderegelsvandepopulatiegenetica'.
Let men op twee kenmerken, elk bepaald door één genenpaar, dan
kan men bij volledigedominantie vierfenotypen onderscheiden:
A.B.
aaB.
A.bb
aabb
Indien de fenotypen van de twee kenmerken onafhankelijk van elkaar
over de individuen zijn verdeeld, dan bestaat devolgenderelatie tussen
de vier frequenties:
f(A.B.) x f(aabb) = f(A.bb) x f(aaB.).
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Ongelijkheid der twee Produkten betekent correlatie.Zoals in elk genetischleerboek wordt vermeld, wijst in deklassieke F 2 eendergelijke ongelijkheid op koppeling. In een panmictische populatie echter geeft de
genoemde gelijkheid een evenwichtssituatie weer, welke zowel voor ongekoppelde alsvoor gekoppelde loeiwordt bereikt; alleen wordt vanuit
eengegevenafwijking deevenwichtslimietlangzamerbenaderd naarmate
de koppeling nauwer is. Per locus gezien ontstaat natuurlijk na één
generatie de verhouding (jP+2pq) : q*.Voor de algebraïsche afleiding
vanhet tussen-locus-evenwicht('linkage equilibrium') zij verwezen naar
het leerboek van Li (1955).De consequentie van dit alles is, dat in een
populatie het aldan niet onderling afhankelijk zijn vande frequenties
der betrokken fenotypen op zichzelf genomen niets zegt omtrent het al
of niet gekoppeld zijn der loei. Dit is een der redenen waarom het uitvoerenvankoppelingsanalyses inmenselijkepopulatiesgeeneenvoudige
aangelegenheid is.
In het voorgaande werden deconsequenties van 'random mating' besproken. Wanneer in afwijking hiervan bij voorkeur gelijke genotypen
kruisen,heeft diteenafname vandefrequentie derheterozygotentotgevolg. Deze voorkeur is aanwezig bij kruising van verwanten (inteelt,
'inbreeding'),waarbij deheterozygotieopalleloeiafneemt; zekomtook
voor bij kruising van op elkaar gelijkende fenotypen (homoiogamie,
'assortative mating') waarbij het verlies aan heterozygotie echter alleen
optreedt op die loei (en hun gekoppelde omgeving), welke betrekking
hebbenophetkenmerkdatalsgelijkeniscriterium geldt.Ermogeworden
volstaanmetenkelekortenotitiesoverdezetweeparingssystemen.
Reeds Mendel gaf in zijn publikatie deexacte mathematische formuleringvoorhetfeit datper achtereenvolgendezelfbevruchtingsgeneratie,
en per locus, de frequentie der heterozygote individuen telkens gehalveerdwordt.Denauwstevormvaninteeltbijhogeredierenisparingtussenvolle broers en zusters.In generatiesuitgedrukt verloopt het verlies
aan heterozygotie ongeveer drie maal zo langzaam als bij zelfbevruchting. Zoals in detheoretische populatiegenetica vaak het geval is,kunnenookdegevolgenvandeverschillendeinteeltsystemenmetbehulpvan
uiteenlopende wiskundige methoden afgeleid worden. Genoemd kunnen worden de matrix-methode (Fisher), de padcoëfificiëntenmethode
(Wright), en de wel zeer elegante en eenvoudige kansmethode van
Malécot (1948), wiens uiterlijk onogelijke, in het Frans geschreven,
boekje eenjaar of acht vrijwel onopgemerkt bleef, wat lang is in een
periodewaarindepopulatiegenetica deepidemischefasewasingetreden.
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Uit eenjuridisch oogpuntisdevolgendevrije vertalinguithet boek van
Li (19SS)interessant: "In Engeland zijn huwelijken tussenpersonen die
zowelvanvaderlijkealsvanmoederlijkekantneefennichtzijn,volkomen
legaal,huwelijken tussenoomennichtzijnnietlegaal,terwijl huwelijken
tussen halfbroer en halfzuster een ernstig strafbaar feit vormen. Toch
is de genetische graad van verwantschap in alle drie gevallen dezelfde."
Wanneer 'assortativemating'plaatsvindt tenaanzien vankenmerken
welke door meerdere loei geregeerd worden, brengt men nogal eens de
centrifugale kracht van dit paringssysteem ter sprake. Daarmee wordt
het volgende bedoeld. Is de expressie van het genotype (van klein naar
groot,etc.)evenredigmethetaantalplus-genen(hoofdletters), danresulteertditbijtweegenenpareninvijffenotypischeklassen:
0
1
2
3
4
AAbb
Aabb
AABb
aabb
AaBb
AABB
aaBb
AaBB
aaBB
De fenotypisch op elkaar lijkende homozygoten AAbb en aaBB zullen
niet zelden onderling kruisen, enviaAaBb ondermeeraabb en AABB
geven. Uiteindelijk dreigen in de populatie alleen deze twee extreme
genotypenoverteblijven.
Er kan evenwel ook een sterke stroom in centripetale richting optreden. Onze roggepopulatie valt (afgezien van andere oorzaken) niet
uiteen in eenvroeg-en eenlaatbloeiende populatie omdat 1. de bloei
van dergelijke meerhalmige planten zich niet tot bijvoorbeeld één dag
toespitst,envooralomdat2. eenbelangrijke doormilieuverschillengeinduceerde variatie voor het vroegheidskenmerk leidt tot eenaanmerkelijke fenotypische overlapping der verschillende genotypen. Wright berekende dat reedseenmilieu-aandeel van 50%in de totale fenotypische
variantie het uiteindelijke verlies aan heterozygotie beperkt tot verrassend kleine proporties (fig. 1).
Ook ten aanzien van het kenmerk I.Q. bestaat een zekere positieve
correlatie tussen huwelijkspartners. Dit kenmerk wordt waarschijnlijk
bepaald door meerdere tot veleloeien staat tevensin belangrijke mate
onderinvloedvanhetmilieu.ReedsopgrondvanWright'sberekeningen
zou al beredeneerd kunnen worden waarom menselijke populaties ondanks'assortativemating'geentweetoppigefrequentieverdeling voorhet
kenmerkI.Q.vertonen.
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% heterozygotie
50

Fig. 1 'Assortativemating' (naar Wright).Afname vandeheterozygote inopeenvolgendegeneratiesvooreenkenmerkbepaalddooréénlocus, eneenkenmerk
bepaalddoorvierlocimetadditievegeneffecten. De uitgangspopulatie is een F»
(Me p = i). 100/0—geen milieuvariatie, 50/50= genotypische variantie en
milieuvariantieevengroot.

Selectie In het algemeen hebben de vertegenwoordigers van verschillende genotypen niet dezelfde gemiddelde aantallen nakomelingen. Dit
is het gevolg van genotypische verschillen in gemiddelde overlevingskans en/of fertiliteit; men spreekt van genotypische verschillen in
'fitness'. Voor een meer gedetailleerde bespreking hiervan kan worden
verwezennaar devoordracht vanBakker inditsymposium.Derelatieve
fitnessvan AA, Aa en aa wordt in de regel aangeduid met 1 - sa, 1en
1- s0, waarbij s staat voor selectiecoëfficient. Volledige letaliteit van aa
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optredend vóór dereproduktieve fase, en ook volledige steriliteit van
aa, correspondeert met s0 = l. Of na panmixie ook de binomiaalverhoudinggevondenwordt hangt ervan af ofhetmomentvan opname
vóór dan welnâhetbeginvandifferentiële mortaliteit valt.De diagnose
hiervanisnietaltijd eveneenvoudig. Deonderselectiedrukvangeneratie
opgeneratieoptredendeverschuivingeningenfrequentie kunnenworden
beschreven met de formule
Çl

of

_ $-2pq-l+qX\-s0)
pH\-sJ +2pq-\+q\\-sà
qx~q=Aq

=

=

q(\-qs0)
l-,p*J t -flV
1-/^2-0%

Hierbij werd uitgegaan van degenotype-frequenties/>2, 2pq, q2zoalsdie
ontstaan na panmixie en blijven bestaan tot aan het begin van selectie.
Vooropgesteld is dat de selectiecoëfficiënten van generatie op generatie
constant blijven,hetgeenniet overeenkomt met dewerkelijkheid, voorts
wordt in het modelgeenrekening gehouden met depopulatiegrootte of
lievergezegdmet depopulatiedichtheid, welkeongetwijfeld van invloed
is op de selectiecoëfficiënten, zowel in hun absolute als in hun relatieve
grootte. Uitgaande van de algemene formules zullen nu een drietal bijzonderegevallen besproken worden.
Wanneer sa = 0 en s0 = 1, is er sprake van volledige selectie tegen
een volledig recessief fenotype. Enige algebraische omzettingen leiden
totde formuleqx =q/(l +q).Dit betekent dat defrequentie van a voor
opeenvolgende generaties afneemt volgens een harmonische reeks, bijvoorbeeld
9 = Vz,?i = Vs.9% = 1U, 9z = Vs» 04 = V6. etc.
Selectietegenaaheeft derhalvesteedsmindereffect, enwanneermenbedenkt dat de halveringstijd (/) van q, uitgedrukt in generaties, t = 1/q
bedraagt,danwordtvoordelagegenfrequentie q = 0,01eenhalveringstijd van niet minder dan 100generaties gevonden. Het is wel duidelijk,
dat fenotypische selectie tegen zeldzame recessieven in populaties van
planten, dieren of mensen, populatiegenetisch gezien een onnozele
bezigheid is.
Er zijn vele voorbeelden te geven van zeldzaam optredende mutante
typen. Zo komt albinisme bij demens in sommigepopulaties voor met
eenfrequentie van 1op 20000.Ook defrequentie van het ernstige stof117

wisselingsdefect fenylketonurie isvan deze orde van grootte. Wanneer
ergeenredenisomietsandersdanpanmixieteveronderstellen tussende
homozygootenheterozygootnormaleindividuen, dankan de frequentie
vanhetmutanteallelgeschatwordendoormiddelvandevierkantswortel
uit 1/20000,m.a.w.q = 1/141.Voortswordt defrequentie derheterozygoten geschat als 2(140/141)(1/141) = 1/70. Er zijn derhalve bijna 300
maal zoveel heterozygoten als homozygoot recessieven. Opgemerkt
zijdatdezeverhoudingdestegroterwordt,endaterdestemeerschadelijke allelenindeheterozygoten schuilgaan,naarmate dezeallelenzeldzamerzijn,immers2pq:q2 =
2p:q—2(l-q):q.
Dat zeldzame schadelijke recessieven op den duur niet geheel uit de
populatie verdwijnen, komt omdat er naast afvoer door selectie, ook
aanvoer door mutatieplaatsvindt. Er kan aangetoond wordendater bij
een mutatiefrequentie w,een evenwicht bestaat, zodanig dat q%= u/s0.
Komenineenpopulatie20ongekoppeldeloeivoor, elkmetq = 1/141,
dan bedraagt het percentage normale individuen dat heterozygoot is
vooréénofmeerloei(1 - q2)w - (p2)20 = 23%.Bij50loeiishetaandeel
van deze individuen reeds 48%.Hiermede is de in het begin genoemde
reservoir-functie van populaties voldoende geïllustreerd. Opmerkelijk is
echter dat niet alleen praktisch onschadelijke (s0 zeer klein) maar ook
duidelijk schadelijkealleleninveelhogerefrequenties gehandhaafd kunnen worden dan op grond van het evenwicht tussen mutatie en selectie
(de klassieke voorstelling) te begrijpen is. De nu te bespreken selectiesituatie geeft een nader inzicht in dit probleem.
Wanneer s2>0 en s 0 > 0 is ersprake van heterozygoten-superioriteit.
Uit de algemeneformule blijkt, dat er een evenwicht bestaat (Aq = 0)
indien ps2 = qs0, of p : q = s0 :s2. Dit uitsluitend door de selectiecoëfficiënten bepaalde evenwicht heet stabiel, omdat elke afwijking van
deevenwichtsfrequentie(qe)zichzelfcorrigeert(negatieveterugkoppeling,
genetischehomeostase);immersindienq<qe, danisblijkensdealgemene
formuleAq>0, enindienq>qe, danisA^<0. Eenenander wordtwellicht opeenmeer overzichtelijke wijzegetoond door deinfig.2gegeven
grafiek voorAq. Het ismisschieneenwatvergevoerdebeeldspraak wanneer men depopulatie meteen stuk elastiek vergelijkt, maar wel wordt
inhet bijzonder op ditpunt duidelijk waarom hetzinvolis,depopulatie
als een genetische eenheid te beschouwen. Dobzhansky omschrijft een
populatie als volgt: "A Mendelian population is, then, a reproductive
community of individuals which sharea common genepool".
Hetevenwicht tussenmutatieenselectie,enhetevenwichttengevolge
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Fig. 2 Selectie. Verschuiving in genfrequentieper generatie (Aq) alsfunctie
vanq,bijrelatievefitness1-s2,l,l - s0vanrespectievelijkAA,Aa,aa.
= heterozygotensuperioriteit,i.e. st = +0.2ens„= +0,4. Stabielevenwicht (zie -+,-(-).
= heterozygoteninferioriteit, i.e.st = -0.2en s0 = - 0,4. Labiel evenwicht(zie-*, +••).InbeidegevallenisAq = Ovoorp :q — s„: s% = 2:1,zodat
q= 113.
van heterozygoten-superioriteit, geven een zeer bevredigende, doch niet
een uitsluitende verklaring voor de grote genetische variatie die in de
populatieopgeslagenkanworden.Deprijs voor dehieruit voortvloeiendeadaptieveflexibiliteitiseenbelastingmetgenotypeswelketoteenverminderdefitnessleiden.Welkaandeelvandeze,belastingbeschouwdmoet
wordenals'mutationalload'enwelkeals'balancedload'iseenpuntvan
voortdurende controverse, met als inzet de opmerking dat 'balanced
load' uiteindelijk niet vergroot wordt door een toegenomen mutatiefrequentie (indeformule komenalleens2 ens0 voor).Aangezieneenge119

ringeselectietegenAA(sz issomsklein)algauwnietmeermetzekerheid
te constateren valt, wordt het moeilijk de beide categorieën volledig te
scheiden. Dit neemt niet weg dat er veleuitgesproken gevallen van gebalanceerdpolymorfismegoedbestudeerd zijn.
Een bekend voorbeeld vormen de door Dobzhansky en medewerkers
onderzochte inversiepolymorfismen bij diverse Drosophila-sooiten.
Het inversiefenotype wordt waargenomen aan de speekselklierchromosomen.Dat erin sommigegevalleneen duidelijkejaarcyclus in deevenwichtsfrequentie gevonden werd illustreert dat selectiecoëfficiënten variëren methet milieu. Een ander bekend voorbeeld is desikkelcelziekte,
waarbij het recessievefenotype meestal aan eenfatale anémie lijdt, terwijl deheterozygoot meerresistent tegen malaria isdan de homozygoot
welke normale erythrocyten produceert. Hier heeft men te maken met
eensamenspeltusseneenbijzondere milieusituatie en eenmutatie welke
desubstitutievanslechtséénaminozuur inhethemoglobinemolecuul tot
gevolgheeft. In sommige populaties in Afrika worden niet minder dan
4% lijders aangetroffen. Eenverklaringopgrond vanhet evenwicht tussen selectie en mutatie (q*s0 = «) zou reeds bij s0 = 0,5 de zeer hoge
mutatiefrequentie 0,04 x 0,5 = 0,02impliceren.Denieuwe milieufactor
gevormd door DDT en andere insecticiden vermindert het nadeel der
normale homozygoten in sterke mate, zodat het sikkelcel-allel op den
duur zeldzaam zal worden.
Polymorfismen, welke bij alle onderzochte menselijke populaties
voorkomen,zijnbehalvehetreedseerder genoemdeM-N-bloedgroepensysteem,ondermeerhet op drieallelenberustendeABO-systeem, enhet
al dan niet kunnen proeven van fenylthiocarbamide. Dit laatste subtieletrekje komttrouwensookbijchimpanseesvoor. Gezien de frequenties der verschillende allelen, lijkt de verklaring van deze polymorfismen gezocht te moeten worden in het verschijnsel der heterozygotensuperioriteit, hoewelernognietveelconcrete gegevensomtrent de aard
hiervan aangevoerd kunnen worden.
Een interessant aspect isnog dat bij defrequenties p2, 2pq,#2, degemiddelde fitness (H>)vandepopulatiemaximaal isbij dezelfde p-waarde
als die welke het evenwicht karakteriseert (pe)- Wanneer namelijk

w=

l-p*s2-(l-p)\

gedifferentieerd wordt naar/?, en men vervolgens
dw/dp = -2p s2 + (2~2p)s0
gelijk aan nul stelt, dan volgt daaruit dat p — s0/s0 +s2, zodat q =
s2ls0 +s2 en p : q = s0 : s2, zoals geldt voor pe. Ook bij kunstmatige
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selectieop eenwillekeurigkwantitatief kenmerk, waarbij aan deheterozygoot de voorkeur gegeven wordt, ontstaat de situatie waarbij geen
verdere vooruitgang geboekt kan worden, hoewel er wel genotypische
verschillen in de populatie aanwezig zijn. Men zegt dan dat het 'beselecteerbare '(het additieve) deel dergenotypische variantie isuitgeput.
Tenslottedederdeselectiesituatie.Wanneers2< 0en* 0 < 0,isersprake
vanheterozygoteninferioriteit. Uitdealgemeneselectieformule blijkt opnieuw dat er een evenwicht bestaat (Aq = 0) indien ps2 — qs0, of
p :q = s0 : s2. Dit evenwicht is echter labiel, omdat elke afwijking van
de evenwichtsfrequentie (qe) zichzelf versterkt (positieve terugkoppeling), immers indien q<qe dan is blijkens de formule Aq< 0 , en indienq>qe danisAq> 0(zieookfig.2).Een dergelijk evenwicht kan
inwerkelijkheid slechtskortstondigbestaan.
Bij de bekende rhesus-incompatibiliteit hepen de heterozygote babies
(Rh rh) van rhesus-negatieve moeders (rh rh) een aanzienüjk pre- en
postnataalmortaliteitsrisico,omdatdedoordemoeder,eventueeltijdens
een voorafgaande zwangerschap, gevormde antilichamen een hemolytische reactie induceren. Dit risico is door de invoering van bloedtransfusietechnieken belangrijk verminderd. Het feit dat in vele populaties het rhesus-allelvrij frequent voorkomt, is strijdig met de op grond
van het model voor heterozygoteninferioriteit verwachte verdringing
vaneenderbeideallelen.Uiteenlopende argumentenzijn naar vorengebracht ter verklaringvan dit verschijnsel. Het isniet onmogelijk, dat er
alsnog een netto heterozygotensuperioriteit verondersteld moet worden
(Sheppard, 1959),hoewel de aard van een dergelijk meer dan compenserend selectiemoment nog niet bekend is.
Toevalsfluctuaties ('random geneticdrift') Het kruisingssysteem alszodanig is alleen van invloed op de genotype-frequenties. De krachten
mutatie, selectie en migratie daarentegen beïnvloeden tevens de genfrequenties en welop gedetermineerde wijze.Dit wilzeggen dat ten opzichtevanevenwichtssituatiesdeverschuivingenindegenfrequentievoorspelbaar zijn wat betreft hun richting. Men spreekt daarom van systematischeof gerichteprocessen.Daarnaast kan mengeheelophet toeval
berustende veranderingen in genfrequenties onderkennen. Deze zijn
derhalve ongericht, dat wilzeggenonvoorspelbaar wat betreft hun richting.Zo'n stochastisch proces oflotingsproces ineenpopulatie kanbiologisch als volgt beschreven worden.
Stel dat de populatie bestaat uit N individuen welke, bij afwezigheid
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vanselectie,detoevalligeoverlevendenzijnvaneengroter,eventueelveel
groter, aantal zygoten.Dezelaatste zijn ontstaan uit gameten, welkeop
hun beurt bij afwezigheid van selectieeen toevallige steekproef vormen
uit alle door de ouders gevormde gameten die potentieel aan de bevruchting hadden kunnen deelnemen. Indien de ouders oneindig veel
gametenzoudenmaken,treft menhierindeouderlijke genfrequentie-verhoudingp(A) :9(a)aan.Ditalleskomterstatistischgezienopneerdatde
Nindividueneenaselectesteekproeftergroottevan2Nallelenvormenuit
een oneindig grote verzameling van allelen met de verhouding p:q.
Het zalniemand verwonderen wanneer onder deze2Ngelotealleleneen
verschuiving ten opzichte van de ouderlijke/):^-verhouding wordt aangetroffen. Ook is het intuïtief duidelijk dat des te kleiner de steekproef is, destegroter deverschuivingen kunnen zijn. Immers,loot men
uit een onuitputtelijke voorraad van evenveel rode als witte knikkers
(p:q = 0,5 :0,5)slechts 2JV= 10knikkers, dan iseenuitslag 7rood en
3 wit (p:q = 0,7:0,3) in het geheel niet onverwacht, maar bij 2N =
1000knikkers mogen weeenzo grote afwijking van deverwachting als
700 rood en 300 wit wel zo goed als uitgesloten achten. Met name in
kleinepopulatiesspeelt'random drift' derhalveeenbelangrijke rol.
Detoevalsverschuivingeningenfrequenties cumulerenvoortsvangeneratieopgeneratie.IndepopulatietergroottevanN = 5kannap =0,7in
devolgendegeneratie een terugkeer totp = 0,5 optreden, eventueelgevolgd doorp = 0,3 in de daaropvolgende generatie. Maar ook had na
p= 0,7 eenverdere verschuiving naarp —0,9 kunnen optreden, eventueel gevolgd door/» = 1,0 indedaaropvolgende generatie. Op dit momentishetallel a irreversibel uit de populatie verdwenen, met andere
woorden de locus is op AA gefixeerd. Voor een uitgangspopulatie ter
groottevanN = 10metp = 0,5werdendoorschrijver dezestweelotingssequenties uitgevoerd. Deresultaten zijn grafisch weergegeven infig.3.
Vroeg of laat zal voor elke locus het moment vanfixatieaanbreken,
hetzijopAAofopaa.Drift leidtdusonvermijdelijk totverliesvangenetische variabiliteit. Er kan berekend worden dat de kans op gefixeerd
raken van een gegeven locus elke generatie met een fractie 1/2N toeneemt to.v. de kans opfixatiein de vorige generatie. Dit ongeacht de
uitgangsfrequenties, maar wel onder de veronderstelling dat de populatiegrootte constant blijft en voorts dat het aantal nakomelingen per
ouderindividu onafhankelijk vandiensgenotypeisenvolgenstoevalbepaaldwordt.Uitdeformule blijkt duidelijk deinvloedvandepopulatiegrootte. Wanneer tevens rekening gehouden wordt met selectie en
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Fig. 3 Toevalsfluctuaties ('random genetic drift').Constante populatiegrootte
N= 10,gedurende 15generaties. Beide lotingssequentiesgaan uitvan q= 0,5.
Ineender tweepopulatiesisfixatieopgetreden (q= 1,0, alle individuenaa).
a forteriori met variabele selectiecoëfficiënten, dan wordt het mathematisch beschrijven van 'random drift' zeer gecompliceerd. Grote theoretischevooruitgangwerdgeboektdoorKimura(1964),diebijzijn afleidingen vaak uitgaat van de uit de fysica bekende formules voor diffusieprocessen.
Opditpuntmoetgewezenwordenopeenbelangrijkhulpmiddeldatde
laatste tien jaar in de theoretische populatiegenetica op steeds ruimere
schaalgebruiktwordt,namelijk deelectronischecomputer.Aandecomputerkanopgedragenwordeneenvelegeneratiesdurendprogramma uit
te voeren, waarbij gelijktijdig rekening gehouden kan worden met verschillende variabelen, zoalsselectie-intensiteit, koppeling,geninteracties.
Ook toevalsfluctuaties in afhankelijkheid van de populatiegrootte kunnen worden gesimuleerd. Voor elkegewenstenumeriekecombinatie der
verschillende variabelen kan het programma vele malen herhaald worden (vele 'runs'), en de verdeling der uitkomsten geeft dan een indruk
overdegevolgenvan 'drift'. Zokunnenproblemengeëntameerdworden,
waarvan eenexactemathematische benadering nog niet inhet verschiet
ligt.Ermogevolstaanwordenmeteenenkelvoorbeeld.
Het is bekend dat in betrekkelijk kleine plantenpopulaties zeer grote
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reeksen multipele allelen voor incompatibiliteit kunnen voorkomen. In
een natuurlijke populatie van Oenothera organensis in New-Mexico ter
grootte van ongeveer 500individuen werden op de S-locus 37verschillende allelen gevonden. Het gaat hier om het Nicotiana-type of gametophytische type van incompatibiliteit. In het ideale geval houdt dit in
dat deSrpollenbuisnietineenS ^ - , Sfiz-, S ^ - , etc.stijl kan groeien,
maar welineen S2S3-,S2S4-,S3S4-,etc.stijl. Homozygoten kunnen derhalve niet ontstaan en voorts zijn er tenminste drie allelen nodig om
dit systeem (dit 'outbreeding device') te handhaven. Daar elk zeldzaam
allelselectiefvoordeelheeft omdatpollenmetditallelbijnaoveralsucces
kanhebben,ishet ook intuïtief welaantevoelendat,afgezien vancomplicaties, er een evenwicht ontstaat waarbij elkallel dezelfde frequentie
heeft. In het gegevenvoorbeeldpt = 1/37.
Nu menen sommige auteurs dat dezeselectievekracht een voldoende
tegenwichtvormttegenaanmerkelijke verhezenaanallelendoortoevalsfluctuaties inpopulatiesalsbovengenoemde.Zulksintegenstellingtotde
vroegeredoorondermeerFisherenWright verdedigdemening, datdeze
tegenkracht ten ene male onvoldoende was. Deze laatsten stelden dan
ookdatereenzeerhogemutatiefrequentie, hetzijnaardebestaande,hetzijnaar nieuwe allelen, nodig is om de grote S-allelen-capaciteit van de
Oenothera-popaiatie te verklaren. De gebruikte algebraïsche methoden
zijnzeergecompliceerdendaaromlegdeMayo(1966)hetprobleemvoor
aan een computer. De resultaten sluiten goed aan bij de mutatiehypothese.Indiendemutatiefrequentie duidelijkkleinerisdandehogewaarde
1 op 103 gaan al ongeveer 6 allelen per 25 generaties verloren. Op het
eerste gezicht lijkt het meer waarschijnlijk dat men hier te maken heeft
met recombinatie binnen een 'complexe locus',leidend tot nieuwe functionerende incompatibiliteitsallelen. Hoewel bij vele plantensoorten Slocibestudeerdzijn,werdentotnutoe echterweinigofgeenindicatiesgevondenvoorhetoptredenvaneendergelijkerecombinatie.
Ook bij dekunstmatigeselectiedientvoldoenderekeninggehouden te
worden met toevalseffecten. Een te kleine uitgangspopulatie kan in een
veredelingsprogramma limiterend werken, met name door verlies van
allelenwelkepasineenlaterstadiumvanhetprogrammagewenst blijken.
Verder kwamhet inhet verledennogal eensvoor dat bijselectie-experimenten in het laboratorium slechts weinig ouders genomen werden om
telkensdevolgendegeneratiete leveren.Het bereikteeindresultaat, bijv.
hetniveauvaneenplateau,wasdangedeeltelijk eenartefact veroorzaakt
door respectievelijk 'drift' enfixatie.
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Om ten slotte terug te keren tot de inleidende opmerkingen in deze
voordracht, kan opgemerkt worden dat er rond het begrip 'drift' een
belangwekkende discussieisontstaan in verband met de soortsvorming.
Wright was de eerste die in zijn modellen een ruime plaats gaf aan het
toevalsaspect. Men heeft hem, terecht of ten onrechte, verweten (zie
bijv.Ford, 1964)teveelhetaccenttehebbengelegdop toevalsfluctuaties
als zodanig ter verklaring van genetische divergentie tussen perifere
geïsoleerde populaties en de populatie van herkomst. Dit hangt samen
methet latereinzicht dat selectiecoëfficiënten niet in overgrote meerderheid in de orde van grootte van 1%liggen. In tegendeel: selectiecoëfficiënten groter dan 20%zijn vaak aangetoond. Natuurlijk is het anderzijds zó, dat dergelijke drastische selectiesituaties beter opvallen en dat
juist dergelijkegevallenvanpolymorfisme goed bestudeerd zyn. Op de
relatie tussen drift, selectieen soortsvorming wordt elders in dit symposium nader ingegaan. Er kan daarom worden volstaan met de slotopmerkingdat Mayr (1965)het ongeveerzostelt:Toevalsfluctuaties leiden
inderdaadtotaanzienlijkeverschuivingenindegenfrequenties;hierdoor,
enmededoor denieuwemilieu-situatie,ontstaat eenradicaalnieuw uitgangspunt voorhet opereren vannatuurlijke selectie.
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Genetischevariatieenselectieinpopulaties

DR. W. SCHARLOO

Natuurlijke selectie geeft richting aan de evolutie. Voorwaarde voor
dewerkingvannatuurlijke selectieishetvoorkomen vanverschillentussendeindividuen dieeenpopulatievormen.Natuurlijke selectieheeft alleen invloed op de volgendegeneraties wanneer deuiterlijke, de fenotypische,verschillentenminstegedeeltelijkeengevolgzijnvanerfelijke verschillen. Daarom is het onderzoek naar het voorkomen van genetische
variabiliteit in populaties één van de hoekstenen van het evolutieonderzoek. Niet voor niets is een belangrijk deel van Darwin's boek
'Theoriginofspecies'aan ditonderwerp gewijd.
In dezebijdragezalindeeersteplaatswordeningegaanopwatmende
statische aspecten van de genetische variabiliteit zou kunnen noemen:
hoe doet genetischevariabiliteit zichaan onsvoor, wat isdeaard ervan
en hoe wordt die variabiliteit in de populatie gehandhaafd? Daarnaast
zullen ook demeer dynamische aspecten aan de orde komen: welkeinvloed heeft selectie op het genetisch systeem van populaties en hoe ontstaan onder invloedvan selectiegenetischeveranderingen in populaties?

Populatie-modellen
De dieren innatuurlijke populatieshebben inhet algemeeneen uniform
uiterlijk. Dit zogenaamdewildtypeisvolgensdeklassiekevoorstellingin
de populatiegenetica in principe homozygoot. Genetische verschillenzouden welvoorkomen,maar zouden beperktzijntot schadelijke recessieve genen. Zij worden welvoortdurend uit depopulatie verwijderd
door natuurlijke selectie maar ontstaan telkens opnieuw door mutatie.
Evolutie zou plaatsvinden door vervanging van afzonderlijke genen.
Ineenveranderdmilieukaneenoorspronkelijk schadelijk allel superieur
zijn.Dan zouhetdushet oorspronkelijke wildtype-allelgaanvervangen.
Ditzouookgebeurenwanneerinzeldzamegevalleneen nieuw superieur
allel ontstaat.
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Dezeoverwegingen vormen degrondslag van detheoretische populatiegenetica die in de twintiger jaren ontwikkeld werd door Haldane,
Fisher en Wright. Pas velejaren later werd met intensief laboratoriumen veldwerk begonnen. Toen pas ging men beseffen hoeveel genetische
variabiliteit in populaties aanwezig is.Dit leidde tot een ander extreem
model waarin verondersteld wordt dat het wildtypebijna geheelheterozygoot is(Wallace, 1958).In eenpopulatiezoudenopelklocusvelezogenaamdeiso-allelenvoorkomendieineffect maarweinigvanelkaarverschillen.Dewaarheidzalookhierergensinhetmiddenliggen.Hoedicht
de werkelijkheid één van deze extreme modellen benadert, is nog niet
duidelijk. Waarschijnlijk zalditvansoort tot soortenookvanpopulatie
tot populatie verschillen. Daarbij zal de structuur van de betreffende
populatievan doorslaggevende betekeniszijn, dushet aantal individuen
dat aandevoortplantingdeelneemt,degroottevandegroep waarbinnen
degeslachtspartner wordt gevonden, deomvangvanimmigratie,enz.

Morfologische enmoleculairevariatie
Het is wel duidelijk dat het overgrote deel van de erfelijke variatie verborgen is onder de oppervlakte van het uniforme wildtype. Twee voorbeelden mogen als illustratie dienen.
Drosophila melanogaster heeft een constant vleugelader-patroon. De
mutatie 'Hairless' (H) veroorzaakt naast de afwezigheid van haren een
onderbreking aan het einde van de vierde lengte-ader (fig. 1). Hairless
werd ingekruist in een 'wilde populatie' die al enigejaren was voortgekweekt in eenpopulatiekooi in het laboratorium. Het inkruisen kangebeuren zonder buiten het H-gen veel ander genetisch materiaal in de
populatietebrengen.Er werdkunstmatigeselectieuitgeoefend voor vergrotingvan deonderbreking van devierdeader. Dezewerd snel groter.
Gezienhetsucceshiervanwerdenkennelijkdoordeselectiegenen bijeengebracht die de onderbreking modificeren. Door een bepaald kruisingsschematraden echter iniederegeneratie,naast deH-dieren, exemplaren
op met hetzelfde genotype maar zonder H-mutatie: na vijf generaties
selectieblekenook dezediereneenterminaleonderbrekingvandevierde
adertebezitten.Dit betekent,dat demodificerende genen,diewarenopgehoopt door deselectieopdeaderonderbreking veroorzaaktdoorHairless, nu zelfstandig, zonder Hairless dus, ook een onderbreking van de
vierde ader veroorzaakten. Maar aangezien alleen het Hairless-gen geïntroduceerd was,moet de onderbreking van de vierde ader in de niet127

Fig. 1 VleugeladerpatronenvanDrosophilamelanogasterverkregendoorselectieuitéénpopulatie. Selectiewerduitgeoefendvooreengrotereonderbrekingvan
eenlengte-ader,dieveroorzaaktwerddoorhetinkruisenvandemutant'Hairless".
Intwee van dergelijke experimenten waren devleugels van deeerste individuen
zonder 'Hairless', maarmeteen vleugeladeronderbreking van verschillende typen
(aenb).Naverdereselectiewasergeenverschilmeer(eend).Ineenf deeerste
individuen zonder H mutatie maar met aderonderbreking in twee andere experimenten.
H-dieren gefundeerd zijn op genetische bouwstenen die in de wildtypepopulatiealaanwezigwaren.Ditondankshetfeit, datineenwildepopulatie nooit dieren met een onderbreking van de vierde ader optreden.
De bouwstenen moeten doordaartoegeschikte selectie- waartoe de Hmutatiedegelegenheidbiedt- indejuistecombinatiezijnbijeengebracht.
Bovendien blijkt de populatie hetzelfde fenotype met verschillende
middelen tekunnen vormen. Bij enkeleherhalingen van het experiment
werd uiteindelijk welhetzelfde type zonder H en met onderbreking van
devierdeaderverkregen,maarinééngevalbegondeonderbrekinginde
niet-H-dieren niet aan hetuiteinde,maar halverwegedeader en breidde
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zichlater naar beidekanten uit.In eenander gevalverdween bovendien
één van de dwarsaders. De chromosomale localisatie van de betrokken
factoren bleektenminstetendeleverschillend (Scharloo, 1964; Scharloo
enVreezen, 1965,1966enongepubliceerd).
Een geheel ander variatieniveau - het moleculaire - is pas kort toegankelijk. De moleculaire genetica heeft geleerd, dat een gen bestaat
uit DNA. Het isgeorganiseerd volgens het bekende model van Watson
en Crick: een dubbele spiraal waarvan de ketens afwisselend desoxyriboseenfosfaatgroepen bevatten.Dedesoxyribosenvanbeideketenszijn
verbonden door baseparen: adenine-thymine en guanidine-cytosine. In
deopeenvolging van de nucleotidebasen ligt deinformatie besloten die
de opeenvolging van de aminozuren in Polypeptiden bepaalt. Telkens
drie opeenvolgende basen coderen één aminozuur. Genen maken (via
een ingewikkeld mechanisme) polypeptideketens van ruwweg 100-300
aminozuren. Zij bestaan dus uit 300-900 nucleotideparen. Genetische
verschillen ontstaan door mutatie. Mutatieisin zijn eenvoudigste vorm
de vervanging van één nucleotidepaar door een ander. Dit kan de vervangingvanéénaminozuurindedoorgenenbeheerste polypeptideketen
veroorzaken. Wanneer dit devervangingbetreft van bijv.een aminozuur
met tweezuurgroepen door eenaminozuur met éénzuurgroep, dan verandert het ladingspatroon van de polypeptideketen. Dit kan tot uiting
komen in de functie van het eiwit bijv. als het een enzym betreft, maar
dikwijls isergeenaantoonbaar verschilinfunctie. Zo'n ladingsverandering kan zichtbaar gemaakt worden door elektroforese. Brengt men
fijngemaakteDrosophila's waarin verschillende isoënzymen voorkomen
op een agargel en legtmendaarineenelectrisch spanningsveld aan, dan
bewegen de verschillend geladen peptideketens zich met verschillende
snelheid in dit spanningsveld. Dit resulteert in een verschillende positie
van de verschillend geladen peptiden wanneer men de spanning onderbreekt. Met specifieke kleuringsmethoden zijn decomponenten als banden zichtbaar te maken.
LewontinenHubby(1966)pastendezemethodetoeop21enzymenen
andere eiwitten in een aantal populaties van Drosophiïapseudoobscura.
Bij9eiwitten,dusvolgensdegedachtengangvandemoleculairebiologie
op 9genloci, vonden zij verschillen, die verder geen waarneembaar effecthaddenophetfenotype vanhetdier.Zijbehoordenalletothetwildtype. Op grond van de frequentie van deze genetische verschillen in de
bestudeerde populaties kwamen de auteurs tot de conclusie dat in een
individu gemiddeld ongeveer 12% van de genen in verschillende vorm
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aanwezigis.Ditiseenminimaleschatting,wantalleenladingsverschillen
tussen de polypeptideketens kunnen worden achterhaald en de meeste
mutaties hebben waarschijnlijk betrekking op vervanging door aminozuren met dezelfde lading.
Deze voorbeelden, de één van variatie op morfologisch niveau en de
anderopmoleculairniveau,gevenwelheelduidelijkaanwelkeenenorm
reservoir van genetische verschillen in wilde populaties aanwezig is.
Natuurlijke selectiebehoeft niet te wachten tot devariatie door mutatie
ontstaat, devariabiliteit ligt klaar.
Men moetzichvoorstellen dat devariabiliteit voor een morfologische
eigenschap, zoals in ons eerste voorbeeld, eveneens berust op variabiliteit opmoleculairniveau. Daartussen geschakeldiseeningewikkeld netwerk van ontwikkelingsprocessen. Natuurlijke selectie grypt in het algemeen aan op het fenotype, op het eindprodukt dusvan die ontwikkelingsprocessen; dezeprocessen vormen deschakel waardoor deselectiekrachten invloed uitoefenen op het genetische systeem. Kennis van de
wijzewaaropgenendeontwikkelingbeheersenisduseenessentiëlevoorwaarde voor het begrijpen van de genetische variabiliteit in populaties.

Vitaliteitsverschillen enhandhavingvandegenetische
variabiliteit
Degrotevoorraad aan genetischeverschillenbrengt problemenmetzich
mee, problemen voor de populatie en problemen voor de populatiegeneticus.
Eerst deproblemen voor depopulatie.
Genetische variabiliteit veroorzaakt onder meer verschillen in vitaliteit('fitness'). Degemiddeldevitaliteit wvanalleindividuenindepopulatie is dus lager dan de vitaliteit w van de individuen met het meest
vitalegenotype.Dezeverlagingt.o.v.hetmeestvitalegenotypewordt de
genetische belasting ('genetic load') van de populatie genoemd en kan
worden weergegevenals (w-w)/w(Crow, 1958).De grootte vandegenetische belasting van een populatie zegt niets over de vitaliteit van de
populatie alsgeheel,vergeleken dus met andere populaties van dezelfde
soort;dezebelastinggeeft slechtsaanhoegrootdegenetischeverschillen
invitaliteit binnen depopulatie zijn.
Binnen de totale genetische belasting van depopulatie kan men twee
belangrijke componenten onderscheiden, namelijk:
1 demutatie-belasting('mutationalload')veroorzaakt door schadelijke
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genendie,tegendedruk vandenatuurlijke selectiein,tochdoormutatie
in de populatie worden gehandhaafd;
2 de evenwichtsbelasting ('balanced load') die een gevolg is van de
segregatievanmindervitaletypenveroorzaakt doordeaanwezigheidvan
genetische verschillen, diedoor eenevenwicht van selectievekrachten in
depopulatie wordengehandhaafd. Dit gevaldoet zich voor wanneer de
heterozygoot meerlevensvatbaar is dan debeidehomozygoten, of wanneer derichtingvandeselectieinverschillendedelen vandehabitat verschillende allelen begunstigt.
Het probleem van de populatie-geneticus is nu, welk aandeel van de
totale genetische belasting beide componenten voor hun rekening
nemen. Het gaat hierbij weerom devraag:werkt denatuurlijke selectie
in de richting van een homozygoot of een heterozygoot wildtype? En
verder: hoe blijft de genetische variabiliteit in populaties gehandhaafd?
Inzichtindehandhavingvangenetischevariabiliteitisessentieel voor
het begrijpen van de genetische structuur vanpopulaties en van veranderingeninhungenetischesamenstelling.
Praktischisditvan belangomeenschattingtekunnen maken vanhet
effect van een toename van de frequentie waarmee mutaties optreden
(bijv. door ioniserende straling) op het voorkomen van genetische defecten ineenpopulatie.Steldat degenetischevariabiliteit en dusook de
genetische defecten eengevolgzijn van schadelijke recessievegenen die,
tegendeeliminatiedoor natuurlijkeselectiein,tochdoormutatieworden
gehandhaafd. Danzalverdubbelingvandemutatie-frequentie verdubbeling van de genetische defecten geven. Wanneer daarentegen de genetischevariabiliteit eengevolgisvansegregatievangenenwaarvan defrequentie bepaald wordt door een evenwicht van selectieve krachten (die
veelgroter zijn dan mutatie-frequenties), dan zalverhogingvan de mutatie-frequentie nauwelijks invloed hebben op de frequentie van genetische defecten.
Opéénlocusblijven tweeallelenin stabielevenwicht ineen populatie
aanwezigwanneerdeheterozygootvitalerisdanbeidehomozygoten.Dit
heeft tot gevolg dat de gemiddelde vitaliteit in de populatie lager is
dan devitaliteit vanhet meest vitalegenotype.Immerser splitsen steeds
minder vitale homozygoten uit. Nu is al vermeld, dat Lewontin en
Hubby (1966)vonden, dat in populaties van Drosophilapseudoobscura
genetischeverschillenvoorkwamenopongeveer30%van degenloci;dat
zou betekenen op omstreeks 2000 genloci als het totale aantal op een
6000wordt geschat. Aangenomen dat de verschillen op al dezeloeige131

handhaafd blijven doordat deheterozygotendehoogstevitaliteit hebben
en dat gemiddeld per locuseen vermindering van de maximale vitaliteit
optreedt van 2%, dan zou dat voor alle 2000loeiwaarop verschillende
allelen voorkomen een vitaliteitsvermindering betekenen tot 0.982000 =
10 -9 van de vitaliteit van het meest vitale genotype dat alle 2000 loei
heterozygoot heeft. Een dergelijke relatietussen heterozygotie en vitaliteit lijkt niet mogelijk.
Interactie tussen genen
Het blijkt dan ook dat het effect van desegregatie voor één allelenpaar
niet onafhankelijk is van de toestand waarin andere allelenparen zich
bevinden. Bij Drosophila melanogasterveroorzaakt homozygotie een afname van de lichaamsgrootte, toename van de variatie daarvan, en
afname van de eiproduktie. Robertson en Reeve (1952) onderzochten
het effect van het homozygoot maken van de twee grote V-vormige
chromosomenparen. Zij vonden dat wanneer één chromosomenpaar
homozygoot gemaaktwerd,detoenamevandevariatievandelichaamsgrootte en de afname van de eiproduktie betrekkelijk gering waren.
Heteffect vanhethomozygootmakenvaneentweedechromosomenpaar
wasveelgroter; het effect vanhomozygotie neemt dustoenaarmate het
percentage lociinheterozygotetoestand kleineris.
Een dergelijke interactie tussen de genen vermindert dus wel de bezwarentegenhetaannemenvanheterozygootvoordeelopveleloei.Maar
dezeverminderingvanheteffect vanhomozygotieopeenbepaald locus
door deaanwezigheidvananderelociinheterozygotetoestand betekent,
dat deselectievekrachten, diewerkenop deallelen vanéénlocuseneen
stabiel evenwicht van genfrequenties moeten handhaven, kleiner worden. Dat maakt dat er meer ruimte zal komen voor veranderingen van
genfrequenties door hettoeval.

Coadaptatie
De interactie tussen verschillende genen maakt duidelijk dat het genenbezitvaneenpopulatiegeenlosseverzameling iswaarin dewerkingvan
ieder genafzonderlijk beschouwdkanworden. Natuurlijke selectie heeft
ze niet bijeengebracht om hun individueel gunstige effecten, maar zij
zij zijn tezamen (als groep)geselecteerd in verband met hun samenwerking, die tot een harmonieus fenotype leidt (coadaptatie). Dit aspect
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komt duidelijk naar voren in het door Bentley Glass (1957) bijDrosophila melanogasterbeschreven geval van de mutatie 'erupt' en zijn
suppressors.Dezemutatie isrecessief,ligt ophet derdechromosoom en
veroorzaaktuitgroeiingenophetoogvandevlieg.Glassontdektedat hij
demutatie weliswaar uit velewildepopulaties kon isoleren,maar dat er
dan altijd ophet tweedechromosoom eengen aanwezig wasdat het tot
uiting komen ervan onderdrukte: de 'suppressor' van 'erupt'. Zowel de
suppressor alsdemutatiekomeninverschillendesterktegraden voor; de
sterkte van suppressor en mutatie die tezamen in een populatie aanwezigzijn schijnen aan elkaar te zijn aangepast.
Een verdere waarschuwing om het voorkomen van genetische variabiliteit, en in het bijzonder het voorkomen van recessief letalegenen in
eenpopulatienietteeenvoudigtezien,ishet optreden van zogenaamde
synthetischeletalen.Zoalsreedseerder werdvermeld,ishetmogelijk bij
Drosophilachromosomen homozygoot te maken. Kruisen we twee
vliegen die voor twee verschillende homologe chromosomen homozygoot zijn, dan zijn de nakomelingen heterozygoot voor het betreffende
chromosomenpaar (fig. 2). Deze heterozygoten vormen nieuwe combinaties van de ouderlijke, homozygoot levensvatbaar gebleken, chrohomozygoten

heterozygoot

homozygoten

Fig. 2 Schema van eenkruisingvan twee voor verschillendehomologe chromosomen homozygote Drosophila's. In deheterozygoot vindt overkruisingplaats,
waardoor nieuwe combinaties van deouderlijke chromosomen wordengevormd.
Sommige combinaties blijken homozygoot letaal te zijn.
mosomen. Sommigevandezerecombinatie-produktenblijken dan evenwelletaaltezijn. Hierontstaandusletalechromosomen nietdoor mutatie maar door recombinatie!
Experimenten van da Cunha et al. (1966) suggereren zelfs dat het
grootstedeelvanderecessiefletalechromosomen inDrosophila-popxûa.tieshun oorsprongvindt inrecombinatie ennietinmutatie.
Coadaptatie heeft belangrijke consequenties: ze geeft het genenbezit
vaneenpopulatiezijn samenhang. Veranderingen van de genfrequenties
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opéénlocusblijvenniettotditlocusbeperkt,maarslepenveranderingen
op andere loei met zich mee. Zo zal bijv. kolonisatie van een nieuw,
geografisch geïsoleerd gebied door enkele individuen leiden tot verschillenmet de oorspronkelijke populatie door het toeval. Maar de verschillen zullen hiertoe niet beperkt blijven: zij maken verdere aanpassingen in de rest van het genotype noodzakelijk, wat volgens Mayr
(1954) tot een ingrijpende reconstructie van het genotype zou kunnen
leiden.

Heterozygoot voordeel
Wanneer mener vanuitgaat, dat gebalanceerde heterozygotieeenalgemeen voorkomend verschijnsel is, dan rijst direct de vraag naar het
mechanisme van dit verschijnsel. In een enkel geval zijn we daar goed
over ingelicht. In bepaalde menselijke populatieskomt met betrekkelijk
hoge frequenties een gen voor, dat homozygoot een dodelijke anémie
veroorzaakt, dezgn.sikkel-cel-factor. Dehogefrequentie waarmeedeze
factor voorkomt houdt verband met het feit dat zeheterozygoot resistentie geeft tegen bepaalde vormen van malaria,terwijl de homozygoot
individuen geringere levenskansen hebben (ziebijv.Allison, 1956).
Het mechanisme waarop het voordeel van de heterozygoot berust is
dus dat door detweeverschillende allelen twee verschillende hemoglobine-moleculen worden gevormd, waardoor denormale bloedfunctie en
resistentie tegen malaria worden verenigd. Om met Haldane (1954) en
met Robertson en Reeve(1952)te spreken: heterozygotie geeft eengrotere biochemische soepelheid.
Dezevoordelenvanheterozygotiekunnenpermanentgemaaktworden
wanneer het betreffende locus (door een duplicatie) dubbel aanwezig is
en beide loei iets verschillende polypeptideketens gaan maken. Er zijn
inderdaadgevallenbekend,waarbijeeneiwit isopgebouwd uit tweeverschillende peptideketens die sterke overeenkomst vertonen in aminozuurvolgorde, maar die gevormd worden op verschillende genloci. Een
bekend voorbeeld is het menselijke hemoglobine. Het lijkt daarbij
waarechijnlijk, dat het betreffende eiwit oorspronkelijk opgebouwd was
uit identieke peptideketens afkomstig van één genlocus, en dat er
heterosis optrad als verschillende allelen op dat locus aanwezig waren.
Deze toestand kon worden gefixeerd door duplicatie van dat locus,gevolgd door functionele divergentie (Ingram, 1961).
Het voorbeeld van de sikkel-cel-anemie geeft een fysiologische ver134

klaring van heterosis op één genlocus. Het geeft echter geen inzicht in
het afnemend effect van heterozygotie naarmate een groter deel van het
genoom al heterozygoot is.
De heterosis op dit ene locus geeft een zeer specifiek voordeel. Deze
specificiteit - een zeer bepaald effect onder bepaalde omstandigheden geeft eenverdereoplossingvoor hetprobleem dat hetmoeilijk isvoor te
stellen,dateenheterotischeffect opzeerveleloeitegelijkertijd werkzaam
zouzijn. Het heterotischeffect treedt slechtsoponder bepaalde omstandigheden. Van generatie tot generatie verschillen de milieu-omstandigheden. In de ene generatie wordt de frequentie van een gen misschien
door heterotische effecten sterk verhoogd, in een volgende generatie
zijn dezelfde genetische verschillen misschien neutraal of schadelijk.
Daarom zal in één generatie misschien het heterotisch effect van slechts
eendeelvan degenenwerkzaam zijn.

Heterogeniteit van hetmilieu
Ookzonder heterosisverschijnselen zalselectiedienietsteedsin dezelfde
richtingwerktbijdragen tothetbehoudvangenetischevariabiliteit. Maar
mogelijk belangrijker ishet feit dat het milieuniet alleen indetijd maar
ook in de ruimte verschillen vertoont. In verschillende delen van het
woongebied van een populatie kunnen de selectieve krachten verschillende genotypen begunstigen. Zonder heterozygoot voordeel kunnen de
verschillende allelen dan naast elkaar in de populatie aanwezig blijven.
Ook dit mechanisme is slechts in een enkel geval aangetoond (mimicry
bijpolymorfe vlinders,zieSheppard, 1958),zodat overhet belangervan
voor de handhaving van genetische variabiliteit in het algemeen slechts
veronderstellingen kunnen worden gemaakt.
Het milieu en de expressie van genetische verschillen
Het is belangrijk derol van het milieu bij het tot uiting komen en het
lot van degenetischevariabiliteit nader onder deloep tenemen.Bijeen
geval als de sikkel-cel-anemieishet milieu alleen van betekenis als selectievekracht. Het fenotype waarop deselectieaangrijpt iseen ondubbelzinnigeafspiegelingvande genen. Deze situatie vinden weinvelegevallen van polymorfie waarbij we in één populatie scherp omschreven
alternatieve fenotypen vinden. Als ander voorbeeld kande'industriële'
polymorfie bij vlinders genoemd worden. Ford (1964) heeft beschreven
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hoehetmilieuindezesituatiesdegenetischesamenstellingvan depopulatiestracht aantepassenaanhetmilieu.Eenzeerbelangrijk aspect van
de werking van het milieu blijft hierbij dan buiten beschouwing. Bij
morfologische eigenschappen isereengecompliceerde ontwikkelingsweg
tussengenenfenotype.Danheeft hetmilieuvoordathetzijnselecterende
werkingophetvolwassenorganismekanuitoefenen,invloedgehadopde
ontwikkeling en dus de vormgeving van het fenotype mede bepaald.
De consequenties hiervan worden duidelijk gedemonstreerd in het werk
vanWaddington(1961)overgenetischeassimilatie.
In eenvan zijn experimenten gingWaddington na inhoeverre Drosophila-populatieszichkunnen aanpassen aanhogeconcentratiesNaClin
het voedingsmedium. De larven bezitten papillen aan beide zijden van
de anus waarvan door Gloor en Chen verondersteld is dat zij een rol
spelenbijosmoregulatie.Bijhogezoutconcentratieszijndepapillensterk
vergroot, wat zou moeten worden beschouwd als een adaptieve fenotypische reactie.
Gedurende twintig generaties werden de Drosophila-laiven op toenemende NaCl-concentraties gekweekt, zodat steeds slechts 20 à 30%
vandeeierenvolwassenvliegenleverde.Aanheteindvanhetexperiment
werden destammen op verschillendezoutconcentraties getoetst entegelijkertijd werddepapilgroottegemeten.Hetbleeknu,datdegeselecteerde
stammen beter bestand waren tegen hogezoutconcentraties, dat detoename in grootte van de anale papillen door de verhoging van de zoutconcentratiesterkerwasbijdegeselecteerdestammen,entenslottedatde
papilgrootte bij alle zoutconcentraties wastoegenomen, ook bij de normale zoutconcentratie. De fenotypische reactie was dus enigszins vastgelegd.In dit experiment stelt het afwijkend milieuzelf genetische verschillen, die onder normale omstandigheden onzichtbaar waren, bloot
aannatuurlijke selectie.
Selectie-typen
Selectie maakt niet alleen gebruik van variabiliteit om veranderingen
teweegtebrengen, dusbijv. omhet gemiddelde vaneenmeetbareeigenschapteverschuiven, maar de selectiedruk istevensinhogematemede
verantwoordelijk voor devorm waarin degenetische variabiliteit in een
populatie voorkomt, voor de genetische structuur van de populatie.
Selectiedruk op een meetbare eigenschap kan in verschillende vormen
voorkomen. Mather (1953) onderscheidde drie hoofdtypen (fig. 3).
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Fig. 3 Werking van dedrie vormen van natuurlijke selectie opeen meetbare
eigenschap. Indebovenste rij defrequentieverdelingenvan deeigenschap in de
populatie voorde werkingvandeselectie, indeondersterijnade werkingvande
selectie.Deoptimalewaardenzijnaangegevenmet0(naarMather,1953).
In deeersteplaatsgerichte selectie waarbij dus dehoogste of de laagste
waardenbevoordeeldworden.Wanneerhetgemiddeldevandepopulatie
samenvalt met het optimum, dan houdt de gerichte selectie op. Maar
natuurlijke selectie blijft toch werkzaam. Want er isvariabiliteit om dit
optimum, zowel door genetische verschillen als door milieuverschillen.
Selectiewerkt vanuit beide extremen naar dit optimum. Ditnoemtmen
stabiliserendeselectie.Aandittypenatuurlijke selectie wordt het toegeschrevendathetnormalefenotypezouniformisondanksdegrotegenetischevariabiliteitenmilieuverschillen.Ditselectie-typezounl.dierenuitselecteren met een ontwikkeling diegestabiliseerdistegen verstorende invloedeningenotypeenmilieu(Waddington, 1957,Schmalhausen, 1949).
Maar dikwijls is een habitat heterogeen, er zijn dan meer optima. In
het eenvoudigste geval zijn er twee optima, de populatie wordt dan als
het ware in tweeën gescheurd: disruptieve selectie.

Genetische variantie
Voor het effect van deze typen selectie behandeld kan worden, moeten
enkele fundamenten van de kwantitatieve genetica bezien worden,
(zie Falconer, 1960).
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Meetbareeigenschappen vertonen inhet algemeeneencontinue variatiedieveroorzaaktwordtdoordeinvloedvaneengrootaantalgenetische
verschillen ieder met klein effect, en door milieuverschillen. De betreffende genen kunnen daarom meestal niet individueel worden onderscheiden,zodatmenzijntoevluchtmoetnementotstatistischemethoden.
Defenotypische waardePvaneenmeetbareeigenschapisopgebouwd
uit tweecomponenten, nl. een genetische bijdrage G en eenomgevingsbijdrage O, dus P = G + O.
De variabiliteit van dezefenotypische waarden in een populatie kan
men kwantitatief weergeven als fenotypische variantie V P . Deze is dus
eveneens opgebouwd uit tweecomponenten, de genetischevariantie V °
endeomgevingsvariantieV 0 , dusV p = V G + V 0 .
Binnen de genetische variantie kunnen we weer twee componenten
onderscheiden, de additieve genetische variantie en een component die
een gevolg is van het feit dat de afzonderlijke genen niet onafhankelijk
van elkaar werken. Het effect van eengen kan afhankelijk zijn van zijn
allelophethomologechromosoom(dominantie)envangenenopandere
loei(interactie). Die additieve genetische variantie berust op verschillen
tussen de individuen die bij de nakomelingen zijn terug te vinden en
daaromkunnenwordenvastgelegddoorindividueleselectie.Deverschillen verantwoordelijk voor de niet-additief genetische variantie kunnen
niet eenvoudig worden vastgelegd door individuele selectie.
Omdit enigszinsbegrijpelijk temakenmogeeeneenvoudig voorbeeld
van genetische variantie veroorzaakt door verschillen op een locus gegeven worden. De dieren met genotypen A ^ j , AXA2 en A2A2 hebben
alle een verschillende lichaamslengte waarbij A2A2 het grootst is en
AXA2 een fenotype heeft precies tussen AjAx en A2A2. Het effect van
A2 wordt dus niet beïnvloed door het allel op het homologe chromosoom. De genetische variantie veroorzaakt door dit locus is geheel
additief, we kunnen de fenotypische verschillen volledig benutten. Als
we selecteren voor hogere waarden in een populatie waarin de driegenotypen voorkomen, dan krijgen wealseindresultaat eenpopulatie met
alleen A2A2-individuen waarin geen genetische variantie meer aanwezigis.
Een geheel andere situatie ontstaat wanneer AxAj en A2A2 dezelfde
lengte hebben en A]A2 groter is dan beide homozygoten. Als we dan
selecteren op grotere lichaamslengte, zullen we AiAj-dieren selecteren.Indenakomelingschap splitsensteedsookdemindergrotehomozygotenuit. Er blijft dusgenetischevariabiliteit, maar diekan niet door
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selectie voor hogere waarden worden vastgelegd. Deze niet-additieve
genetischevariantie(deinteractie-component)treedt dussteedsopalsde
gen-effecten niet eenvoudig optelbaar zijn, maar afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van andere genen, hetzij op hetzelfde locus (dominantie),
hetzij op andereloei(interactie).
Selectiedruk en genetische architectuur
Bij gerichte selectie verandert de gemiddelde waarde van de betrokken
eigenschap en worden de verschillen die hun uitdrukking vonden in de
additieve genetische variabiliteit opgebruikt. Wanneer er na langdurige
gerichteselectienoggenetischevariabiliteit overis,danisdat genetische
variabiliteit, veroorzaakt door dominantieof interactietussen factoren.
In vele selectie-experimenten is inderdaad gevonden dat wanneer gerichte selectie geen verdere vooruitgang meer veroorzaakt er nog veel
genetische variabiliteit aanwezigis.Dit bhjkt dan bijv. wanneer men de
richting van de selectie omdraait en weer snelle verandering verkrijgt
(fig.4).
Nu oefent natuurlijke selectieper definitie een voortdurende gerichte
afwijkingen
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Fig. 4 Selectie voor thoraxlengte bijDrosophila melanogaster. Selectie heeft
resultaatinbeiderichtingen. Naca.15generatieswordtinbeidelijneneenplateau
bereikt.Indehogelijnisnogveelgenetischevariantieaanwezig, wantterugselectie
brengtde thorax-lengte weer snelnaar zijnuitgangspunt. Horizontale as:generatiesselectie;verticale as: afwijkingen van decontrole (naarF. W. Robertson,
1956).
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selectieuit voor hogere vitaliteitswaarden en dus ook op eigenschappen
die nauw betrokken zijn bij die vitaliteit bijv. bij Drosophila de eiproduktie.Het is daarom te verwachten, dat de genetische variabiliteit van
deze vitaliteitseigenschappen grotendeels van het niet-additieve type zal
zijn.Bijeigenschappendienietonderworpenzijn aangerichte natuurlijke
selectiezalweleengroteadditievegenetischevariantieaanwezigkunnen
zijn(Robertson, 1956,1966).
Infig.5isdesamenstellingvandefenotypische variantievaneenaantaleigenschappenvanDrosophilamelanogasterweergegeven. Geheellinks
staat de variabiliteit van de onderbrekingvandevierde vleugelader veroorzaakt door een cubitusinterruptus mutatie(ei 0 - 0 ). Dezeeigenschap
komt inhet wildtypeniet voor. Omdat devariabiliteitsbepalingen direct
na het inkruisen werden verricht kan de onderbreking nooit onderworpen zijn geweest aan natuurlijke selectie. In overeenstemming met de
verwachtingisdegenetischevariabiliteit bijna geheeladditief.Deandere
eigenschappen zijn wel in het wildtype aanwezig en er is dus voor naaderlengte
mutant

Hg. 5 Samenstelling van de fenotypische variantie van enkele eige.-cf.appen
van Drosophila melanogaster in ongeselecteerde kooipopulaties. Naarmate een
eigenschapmeerbetrokkenisbijde vitaliteitneemthetaandeelvande interactie
in de totale genetische variantie toe. Gearceerd: milieuvariantie. Grijs: niet
additieve genetische variantie. Wit:additieve genetische variantie. Aderlengte
mutant volgens Scharloo, HoogmoedenTer Kuile, 1967; borstelaantal volgens
Clayton,MorrisenRobertson, 1967;thoraxlengte,ovariumgrootteeneiproduktie
volgensF.W. Robertson, 1957aenb.
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tuurlijke selectie gelegenheid geweest om er op in te werken. Maar ze
hebben niet dezelfde betekenis voor de vitaliteit. Naarmate ze voor de
vitaliteit meer betekenis hebben, neemt het aandeel van de additieve
genetischevariantieafendat vandeinteractie-component toe.
De eigenschappen met voornamelijk additieve genetische variantie
kunnen gemakkelijk in beide richtingen veranderd worden, bijv. de
lichaamsgrootteenhetaantalabdominalechaetae,waarbijhetgemiddeldeverbuiten devariatiebreedte van deuitgangspopulatie gebracht kan
worden. Selectie voor eiproduktie daarentegengaat alleen goed in lage
richting,maareen hogereproduktie kan alleen met speciale selectiemethoden (familieselectie) worden bereikt.
Deze gegevens wijzen erop, dat de selectiedruk in hoge mate bepalend isvoor deorganisatie van degenetische variabiliteit.
Stabiliserende en disruptieve selectie
Watisnuheteffect van disruptieveenstabiliserendeselectieopdegenetische variabiliteit? Ook dit kunnen we trachten na te gaan door de
natuurlijke selectiena tebootsenmetkunstmatige selectie.Daartoewerden experimenten uitgevoerd waarbij geselecteerd werd op de grootte
van de vierde lengte-ader bij een cubitus interruptus-mutatie (ci D - G ;
Scharloo, 1964,1965;Scharloo,Hoogmoeden Vreezen, 1966;Scharloo,
Hoogmoed en Ter Kuile, 1967en ongepubliceerd). Bij de kunstmatige
stabiliserende selectie werden als ouders van de volgende generatie die
dieren uitgeselecteerd die het gemiddelde van hun generatie het dichtst
benaderden. Defenotypische variabiliteit verminderde dan sterk (fig. 6),
als gevolg zowel van een afname van de variabiliteit veroorzaakt door
milieuverschillen als door een afname in genetische variabiliteit. De
selectie tegen extremen veroorzaakte dus een vermindering van de milieu-gevoeligheid van het kenmerk.
Bijdedisruptieveselectiewordendedierenmetdekortste(laag)ende
langste ader (hoog) uitgeselecteerd. In één serie experimenten (D R )
werden 'hoge' en 'lage' geselecteerde dieren bij elkaar in één fles geplaatst zodat paringen laag x laag,laag x hoog,hoog x laagen hoog
x hoog volgens toeval konden plaatsvinden. In een andere serie (D - )
werden verplichte paringen laag x hoog en hoog x laag uitgevoerd.
In beide lijnen nam de fenotypische variabiliteit enorm toe (fig. 6). Dit
komt ook goed tot uiting in defrequentieverdelingen die van opeenvolgendegeneratieswerdengemaakt(fig. 7).Deverdelingenwordenplatter,
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Fig. 6 Defenotypische variantie van deaderlengte van een cubitus interruptusmutantvanDrosophilamelanogasteronderinvloedvanstabiliserendeselectieen
disruptieveselectie (naarScharloo,HoogmoedenTer Kutte, 1967). Horizontale
as:generatiesselectie;verticaleas:fenotypischevariantievandeaderlengte.
de variatiebreedteneemt toe en tenslotte ontstaan in beide lijnen tweetoppigecurven.Ditbetekent daterbijnaalleenhogeenlagedierenvoorkwamenenpraktischgeenintermediaire;menkanzeggendatdepopulaties polymorf geworden zijn (zie ook Thoday, 1965). Maar dezepolymorfie blijkt in beide lijnen op een totaal verschillend mechanisme te
berusten.
In de disruptieve selectielijn met toevallige paring neemt alleen de
genetische variabiliteit toe. Genetische analysevan deverschillen tussen
extreemhogeenextreemlageindividuenleekaantetonen,datdesituatie
hierbetrekkelijk eenvoudigwas.Bijkruisingvanhogeenlagedierenleek
de F 2eeneenvoudige 3:1splitsing te geven, wat zou wijzen op eenverschilinééngen.Opéénchromosoom,hettweede,liggendicht bijelkaar
tweegenendieweL(laag)enh(hoog)zullennoemen.Delagedierenhebbenhetgenotype
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Flg. 7 Frequentieverdelingen van deaderlengte in eenaantalgeneraties van de
dlsruptleveselectielijnen.Linksdedtsruptleveselectiemettoevalligeparing(D&),
rechtsdedlsruptleveselectie metparing van tegengestelde extremen (D~) (naar
Scharloo,Hoogmoeden TerKutle,1967).
bride splitsingte geven, en het verschillijkt dus slechts op éénfactor te
berusten. Doordat de lage factor bijna geheel dominant is, valt de frequentieverdeling van de populatiepraktisch in twee geheel gescheiden
groepen uiteen. Dit soort disruptieve selectie veroorzaakt dus polymorfie die lijkt te berusten op één werkzame factor, die complex is en
opgebouwd werd door de selectie. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat
beide componenten L en h op zichzelf ook weercomplexzijnen dat in
de rest van het genotype veranderingen hebben plaatsgevonden die het
effect van de werkzame factorenvergroten.Dit systeem is dus door de
selectiegedurendeeengroot aantalgeneraties bijeen gebracht.
GeheelandersisdesituatieindeD~lijn. Daar isookpolymorfie ont143

staan: de frequentieverdeling is eveneens tweetoppig. Maar in deze
selectielijn is niet alleen de genetische variantie omhoog gegaan, maar
ook de milieuvariantie.Detweetoppigheid wordthierveroorzaakt doordat de ontwikkeling van de vierde ader veranderd is. In het traject van
aderlengten tussen de twee toppen veroorzaken kleine veranderingen in
het milieu of kleine genetische verschillen grote veranderingen van de
aderlengte. Hierdoor worden waarden in dit traject onwaarschijnlijk.
Zijhopenzich als het warejuist bovenen onder dit traject op. Dit kon
worden aangetoond in experimenten waarin de aderlengte werd gewijzigd door verandering van de temperatuur. In de uitgangspopulatie
trad een bij benadering lineair verband op tussen de temperatuur en de
aderlengte. Maar bij de D _ selectielijn viel in een bepaald traject van
aderlengteeenzeersterkeveranderingwaar tenemenenertrad daar als
het ware een drempelwaarde op. Hadden de genetische factoren en de
milieufactoren die de aderlengte bepalen een intensiteit die over de
drempelwaarde rijkte,danwas deaderlengtehoog,blevendeze factoren
onderdedrempelwaardedanbleefdeaderlengtelaag.
Ook dit mechanisme leidt tot polymorfie, maar hier is in feite geen
genetischevariabiliteitmeernoodzakelijk. Menzouzichkunnenvoorstellendat,gegevenhet ontwikkelingssysteem met dedrempelwaarde eneen
gemiddelde aderlengte tussen de twee toppen, kleine milieuverschillen
voldoende zouden zijn om steeds hoge en lage fenotypen naast elkaar
telaten verschijnen. Dezeexperimenten geven ook eenindruk hoetegelijkertijd fenotypische effecten van milieuverschillen en genetische verschillen kunnen worden veranderd door éénzelfde mechanisme.
Disruptieve selectie en isolatie
Uiteenoorspronkelijk continuevariatiecurvewordendoordisruptieveselectiedus duidelijk teonderscheidengenotypenenfenotypenopgebouwd.
Kanditnuleidentoteenpermanentesplitsingvandepopulatieindiezin
dat geen genenuitwisseling meer tussen beide typen plaats heeft, met
anderewoordendateruitéénpopulatietweesoorten ontstaan?
Volgens de nu wel klassiek te noemen opvatting ontstaan gedurende
eenperiode van geografische isolatieverschillen tussenpopulaties.Deze
kunnen zogroot worden dat, wanneer depopulaties weermet elkaar in
contactkomen,dedierenelkaarniet meeralssoortgenotenherkennenof
welfysiologisch niet meer in staat zijn vitalenakomelingen tegeven(zie
Mayr,1963).
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Toch wordt telkens weer de mogelijkheid van sympatrische soortvorming,soortvormingduszonder ruimtelijke isolatie, geopperd.
Thoday en Gibson (1962) menen (zie ook Mather, 1955),dat disruptieveselectiemet toevalligeparingtot een dergelijk resultaat kan leiden.
Onder dit selectie-regimeis er inderdaad voordeel aan verbonden voor
lagedierenommetlagedierenteparen: ditverhoogtdekansomextreem
lage nakomelingen te krijgen en dus om aan volgende generaties corresponderende genen over te dragen. Hetzelfde geldt,mutatis mutandis,
voor de hoge dieren. Thoday en Gibson verkregen bij Drosophila reeds
na7tot 12generatiesisolatiedoorkunstmatigedisruptieveselectieophet
aantal sternopleurale chaetae.Ditisbijzonder snelvergelekenmetproevenvanWallace(1954)envanKnight,RobertsonenWaddington(1953)
waarindirectgeselecteerdwerdtegenhybridisatie.Dezeauteursvoegden
twee stammen die homozygoot waren voor verschillende mutaties bij
elkaar. Uit de nakomelingschap werden alleen vliegen waarvan beide
oudertypen homozygoot waren voor één van beide mutaties verder gekweekt. De hybriden, dieuiteraard tot het wildtype behoorden, werden
verwijderd. Onder invloed van dezeselectieverminderde dehybridisatie
pasnaeengrootaantalgeneraties.Bijdedisruptieveselectieisdeselectie
tegendehybridisatieindirect, dezevindtplaatsviadeselectievoor hoog
enlaagaantalchaetae.Bijeendergelijkeindirecteselectiekanmenslechts
langzaam vooruitgang verwachten, tenzij er door pleiotropie of koppeling een associatie bestaat tussen de geselecteerde eigenschap en de
voorkeurmetheteigentypeteparen.
Herhaling van Thoday's experimenten zowel met dezelfde (Scharloo,
denBoerenHoogmoed,1967)alsmetandereeigenschappen (Robertson,
1966; Waddington en Robertson, 1966; Scharloo, Hoogmoed en Ter
Kuile, 1967)leidde niet totisolatie.Mogelijk is hiervoor toch een zeer
specialegenetische situatie noodzakelijk en ishet typegenetische variabiliteit dat voor sympatrische soortvorming door disruptieve selectie
nodigisnietalgemeeninpopulatiesaanwezig.Voorafgaande ruimtelijke
isolatie is waarschijnlijk toch altijd nodig voor soortvorming.

Conclusie
In populaties is een enorm reservoir van genetische variabiliteit aanwezig. Deze is zowel op moleculair als op morfologisch niveau waar te
nemen.Genetischevariabiliteitleidttotverschilleninvitaliteit,waardoor
natuurlijke selectie een aangrijpingspunt vindt. Hierdoor is de gemid145

delde vitaliteit in de populatie dus lager dan de vitaliteit van het optimale genotype. Een essentieel punt is hoe de genetische variabiliteit
in populaties wordt gehandhaafd. Enkelemechanismen zijn bekend zoalshetevenwichttussenmutatieenselectieenhetevenwichtvanselectieve
krachten door een hogere vitaliteit van de heterozygoot of heterogeniteitvanhetmilieu.Welkaandeelelkvandezeprocessenlevert,isnogniet
duidelijk.
De voorraad genetische variabiliteit stelt selectiein staat directgenetische veranderingen in populaties teweeg te brengen. Selectie gebruikt
niet alleen genetische verschillen als bouwstenen voor veranderingen,
maar geeft ook vorm aan de organisatie van de genetische variabiliteit.
Daarmee beïnvloedt deselectie tegelijkertijd demogelijkheden voor zijn
eigen werking.
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Natuurlijkeselectieenoecologie

D R . K. BAKKER

Individu,populatie enmilieu
Het is de opgave van de oecologie te trachten een verklaring te vindenvoor deverspreidingvan deverschillende soorten planten en dieren
envoordeveranderingendieindedichthedenvandeverschillendepopulatiesvandiesoortenoptreden.Deoecolooghoudtzichdusbezigmetde
verdeling in de ruimte en in de tijd van individuen van een bepaalde
soort, en tracht hiervoor de verklaring te vinden in de relaties tussen deindividuen van de soort diehij bestudeert enhun milieu.
Het netwerk van betrekkingen tussen organismen en hun milieu
is meestal uiterst ingewikkeld.Figuur 1 geeft eenschematischevoorstellingvan zulk een netwerk. Elk individu heeft zijn eigen kenmerken die
ontstaan zijn uit de wisselwerking tussen zijn genotype en het milieu.
Alleindividuen vandesoortvormensamendepopulatie,dieeennieuwe
biologischeeenheidisopeenhogerniveaudanhetindividueleorganisme.
De begrenzingvanzo'n populatieisnietaltijd gemakkelijk: zijhangt in
hogemateaf vanhetprobleem dat menwiloplossen.Dat eenpopulatie
nochtanseeneenheidvormtvindtzijn oorzaakinhetfeit, dat interacties
tussen deleden frequenter zijn dan tussen leden enniet-leden.
De eigenschappen van eenpopulatiezijngrotendeelsvankwantitatieve
aard, zoals grootte, dichtheid, nataliteit, mortaliteit, sexe-verhouding,
genetische structuur enleeftijdsopbouw. Bij vele dieren komt ook nog
eensocialestructuur indepopulatievoor. Hetmilieuwaarin depopulatie leeft is in het schema uiteengelegd in de volgende componenten:
weer,structuurvan de habitat,voedsel en andere levensbenodigdheden,
vijanden, en andere soorten. Tussen de individuen van de onderzochte
populatieonderling,tussenhenendemilieu-componenten,entussendeze
componenten onderling bestaan allerlei betrekkingen die in belangrijkheidkunnenveranderenmetdetijd.Immigrerendeenemigrerendeindividuenkunnen desamenstelling van depopulatie wijzigen. Het schemais
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Fig.1 Schema vanhet netwerk vanbetrekkingentussende individuen vaneen
populatie onderling, tussenhen en de milieucomponenten, en tussendemilieucomponenten onderling. De invloedvan het weer wordt meestal gemodificeerd
doorde structuurvande habitat. Voedsel etc. en vijanden oefenenhunwerking
directuit,anderesoortenorganismeninhetmilieuindirect. Deeigenschappen van
depopulatie vande onderzochte soort zijn kwantitatieveeigenschappen. Immigrantenenemigrantenveranderendesamenstellingvandepopulatie.
148

zuiver kwalitatief; een kwantitatieve waardering van de verschillende
factoren voorhetlotvandepopulatieisdetaakvandeoecoloog.
De betrekkingen tussen individuen van de onderzochte soort onderling en die tussen hen en het milieu worden bestudeerd vanuit het gezichtspunt van de levens- en voortplantingskansen van de individuen.
Aangezien dekanseninhogemateafhankelijk zijnvandeeigenschappen
van die individuen is het duidelijk, dat de oecoloog zich interesseert
voordezeeigenschappenendusookvoordevariabiliteitindepopulatie.
Variabiliteit
Nu zijn de natuurlijke populaties van een bepaalde soort niet op alle
plaatsen in het areaal van de soort gelijk in grootte en samenstelling,
en bovendien veranderen zij in de tijd, soms sterk, soms maar weinig.
Deze kwalitatieve en kwantitatieve verschillentussenpopulaties hebben
algeruimetijddeaandachtvandesystematica,maarzekomenooksteeds
meerin debelangstelling van de oecologen.
Het vraagstuk van de variabiliteit in natuurlijke populaties heeft
dus drie aspecten. Ten eerste is er de enorme variabiliteit binnen een
populatie, die, zoals Scharloo heeft laten zien, vaak onder een relatief uniform uiterlijk schuil gaat. Ten tweede zijn er soms grote verschillen tussen populaties van eenzelfde soort wat betreft de frequentie
waarmeebepaaldeeigenschappenvoorkomen.Entenderdeverandert de
samenstellingvanaldezepopulatiesindetijd.Nietaldezeaspectenkunnenhier worden behandeld. Evenmin kan hier worden ingegaan op het
boeiende probleem op welke wijze nieuwe genetische variabiliteit in
populaties optreedt door mutatie, recombinatie en immigratie.
Deze bijdrage houdt zich bezig met de vraag, in hoeverre de eigenschappen van de individuen in eenpopulatieiets te maken hebben met
hun levens- en voortplantingskansen en met de nauw verwante vraag,
hoe de verschillen in frequentie van individuen met bepaalde eigenschappen in verschillende populaties tot stand zijn gekomen, kortom:
met de vraag naar de betekenis van de natuurlijke selectie-theorie voor
deoecologie.
Vanzelfsprekend is het onderzoek op dit gebied voornamelijk vergelijkend: verschillende individuen uit eenzelfde populatie of uit verschillende populaties worden bestudeerd in hun levens- en voortplantingsmogelijkheden onder milieuomstandigheden zoals deze heersen in de
habitats waar de populaties voorkomen.
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Verschillen tussenpopulaties
DeEngelseonderzoekersEbling,Muntzen Kitching (1964, 1966)bestudeerdenenkelepopulatiesvandezeervariabele purperslak,NucellalapillusinLoughIne,Ierland.Detweepopulaties leefden maar ongeveereen
kilometer van elkaar; de ene op een sterk aan de golven geëxponeerde
rotskust, deanderemeer naar binnen bij deingangvan Lough Ine,veel
meer beschut dan de eerste. De dieren uit deze populaties verschilden
sterk, zoals blijkt uit fig. 2.Op degeëxponeerde kust waren de schelpen
bij een gelijke totale hoogte veel boller en, wat op het eerste gezicht
merkwaardig lijkt, ook veeldunner dan dievan demeerbeschuttehabitat.Deverhoudingtussen hoogteengewichtvandeschelpwasbijbeide
hetzelfde. De dunne bolle schelp was veel gemakkelijker te breken dan
de dikke,slankere schelp.Het lichaam wasbij gelijke hoogte enschelpgewichtveelgroter bij debolleschelp;hiermeeginggepaardeen grotere
mondopening en een ongeveer driemaal zogrote voet bij de dieren met
eenbolleschelp.Voor het lostrekken vaneendier vanhet substraat was
bij dedierena vndegeëxponeerdekust ongeveer achtmaalzoveelkracht
nodig als bij de dieren uit de beschutte habitat.
In veldproeven heeft men gemerkte monsters van dieren uit beide
populaties in eikaars habitat geplaatst. Op de geëxponeerde kust
werdener,vande 100dierendiebehoordentot deplaatselijke populatie,
na enkele dagen met tamelijk ruw weer 90 teruggevonden op dezelfde
rots,vande 100dierenuitdemeerbeschuttehabitatmaar22.Inhetomgekeerdeexperiment, indebeschuttehabitat,bleekdesterfte, waarschijnlijktengevolgevanpredatiedoorkrabben,veelhogertezijnbijdedieren
die afkomstig waren van de geëxponeerde kust (die immers een veel
dunnere schelp hadden) dan bij de dieren uit de beschutte habitat. Van
de150dierendieafkomstig warenvandeopenrotskustwerdenernaeen
maand in debeschuttehabitat 4levendteruggevonden, en 26gebroken.
Voor de dieren van de eigen beschutte habitat waren deze getallen 39
levendenmaar 1gebroken.
Deze resultaten samenvattend kan men dus zeggen dat op de open
kustNucellaeengrotevoetheeft dieheminstaatsteltzichstevigvastte
houden op het substraat. Dit kenmerk is geassocieerd met een dunne
schelp, die door predatoren zoals krabben gemakkelijk kan worden gebroken. Dat deze dieren inderdaad purperslakken eten en selectief de
vormmetdedunneschelpmééraantastenisaangetoondinexperimenten.
Verder ishet waarschijnlijk gemaakt, dat aan de open kust depredatie150

Nucella lapillus
Lough Ine
Geëxponeerd

Beschut

Schelp:

verhouding gewicht enhoogte geüjk
bol
slank
dunwandig
dikwandig
breekbaar
stevig

Lichaam:

groot

klein

Voet:

groot
goed houvast

klein
slecht houvast

Predatie door
krabben:

grote sterfte

weinig sterfte

100 ex. op
geëxporteerde kust:

90 teruggevonden

22 teruggevonden

150 ex. op
beschutte habitat

4 levend terug
26 gebroken

39levend terug
1 gebroken

Chromosomen

Noordkust Bretagne
13paar
18paar

• l i l AAAAA
HIB YYYYY
12345678

1+2 3+4 5+6 7+8 9+10

U M I IIIIIIIIII
• 1 0 IIIIIIII EB
1234S678

1 2 3 4 5 6 78 910

Fig. 2 Enkele eigenschappen vanindividuen uitpopulatiesvan depurperslak,
Nucellalapillus,vangeëxponeerdeen beschuttehabitats.GegevensvanLoughIne:
Eblingetal.,1964,1966;van NoordBretagne:Staiger, 1954.
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drukvandekrabbenopNucellanieterggrootkanzijn:erzijn daargeen
schuilplaatsen voor dekrabben enookandereprooidieren zijn er talrijk.
Daarentegen is gebleken dat alleen de dieren met een dikke schelpzich
konden handhaven in de beschutte habitats, en het is waarschijnlijk,
dat hier predatie door krabben (Portunus puber en Carcinus maenas)
maakt dat dieren met een dunne schelp er niet kunnen blijven leven.
In beide populaties zijn dus verschillende selectieve krachten aan
hetwerk:golfslagaan deopenkustenpredatieindebeschuttehabitats;
het lijkt niet gewaagdteveronderstellen, dat dezeverantwoordelijk zijn
voorhetverschiltussenbeidepopulaties.
Dat deze verschillen niet slechts fenotypisch zijn, maar berusten
op verschillen in de erfelijke aanleg is voor deze populaties niet aangetoond. Wel heeft de Zwitserse onderzoeker Staiger al in 1954 aangetoond, dat populaties van Nucella aan de noordkust van Bretagne
groteverschillenvertonenwatbetreft hunchromosomen aantal.Detwee
hoofdtypen zijn die met 13en met 18chromosomen, waarvan ze er 8
gemeenhebben. Bij devorm met 13chromosomen bestaan de overige 5
uit V-vormige metacentrische chromosomen; bij de vorm met 18chromosomen komen de overige 10staafvormige overeen met de 10 armen
van de 5V-vormige chromosomen. De vormen zijn interfertiel en alle
combinaties kunnen voorkomen. Elke populatie heeft een karakteristiekesamenstelling wat betreft defrequentie van devoorkomende chromosomen-typen. Ditistezienopfig. 3.Tochkanmenvrijwel allepopulaties in twee groepen indelen: populaties van type 13en van type 18.
De populaties zijn nogal sterk van elkaar geïsoleerd door het feit dat
de dieren weinig mobiel zijn en géén pelagisch larvestadium hebben.
Dit maakt differentiatie tussen populaties op genetische basis mogelijk.
Als men nu kijkt hoe de verdeling van de populaties is in het gebieddan valt onmiddellijk opdat depopulaties vanhettype 13duidelijk
opsterkgeêxponeerdeplaatsenvoorkomenterwijl depopulatiesvanhet
type 18opbeschutteplaatsenleven(fig.4).In deintermediairehabitats,
waarin demeer heterogene populaties van beidetypen voorkomen, zou
de heterogeniteit kunnen worden gehandhaafd door een gebalanceerde
polymorfie, waarby de heterogene vorm een grotere adaptieve waarde
heeft dan debeidehomogene.Helaasheeft Staigerzelfgeen oecologisch
onderzoek aan deverschillendevormenverricht, evenminalsdeEngelse
onderzoekershunoecologisch werkmetcytogenetischegegevenshebben
gecompleteerd. Het is duidelijk dat bij dergelijk werk samenwerking
tussen genetici en oecologen tot zeer boeiende resultaten kan leiden.
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Fig. 3 Frequentieverdelingenvanindividuenmetverschillendeaantallenchromosomeninenkelepopulatiesvandepurperslak inNoordBretagne(naarStaiger,
1954).
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Natuurlijke selectie als oecologischproces
Darwin'stheorievandenatuurlijkeselectiestoeltopviergrondstellingen,
te weten: 1 de grote voortplantingscapaciteit van de meeste organismen, die onder gunstige omstandigheden verwerkelijkt wordt, 2 de
ondanks deze mogelijkheid tot enorme uitbreiding toch bestaande beperkingvan deaantallen, 3 deinelkepopulatie aanwezige variabiliteit
en 4 de erfelijke basis van een deel van deze variabiliteit.
Van deze vier grondstellingen behoren de eerste drie tot het domein
vandepopulatie-oecologie, de vierde behoort totdat vande populatiegenetica.
Natuurlijke selectie is het proces waarbij verschillen in overlevingsen reproduktiekans tussen individuen van een populatie worden geëffectueerd voor zover die verschillen berusten op eigenschappen van
deze individuen. Aangezien natuurlijke selectie aangrijpt op de fenotypen, is natuurlijke selectie een fundamenteel oecologisch proces, wat
door onderzoekers als Haldane(1954),Mayr (1963)en Sheppard (1958)
duidelijkwordtbeseft. Volgenseenanderedefinitie, o.a.gehanteerddoor
Lerner (1958)en Dobzhansky (1951),is natuurlijke selectiedeongelijke
reproduktievan verschillende genotypen.
Men kan zich afvragen wat de zin is van een oecologische definitie:
wat is de betekenis van natuurlijke selectie als de fenotypische eigenschappen waarop zeaangrijpt niet erfelijk zijn? Het volgende voorbeeld
mogeduidelijk maken dat eendergelijke selectievoor deoecologiezeker
nietzonderbetekenisis.Stel,dateenpopulatiemeteenbepaalde leeftijdsopbouw wordt getroffen door eenstrenge winter, waarbij vooral van de
jonge dieren een hoge tol wordt geëist. Laten weveronderstellen dat de
jongediereneenaselectesteekproefuitdeoudergeneratievormenwatbetreft hun genetische samenstelling, zodat door dezewinter geengerichte
verschuivingindefrequenties vanallerleigenen,dat wilduszeggengéén
gerichtegenetischeselectieoptreedt.Tochheeft een dergelijke selectieve
sterfte vanverschillendeleeftijdsgroepen weldegelijk eengrotebetekenis
voordepopulatie,omdatdeleeftijdsopbouw ersterkdoorverandert,wat
groteinvloedheeft ophettoekomstigeverloopvandeaantallenen daarmeedus ophet lot van depopulatie.
Als by de ouders echter genetische variabiliteit aanwezig is wat betreft het seizoenwaarinzejongenterwereldbrengen,zaldesterfte onder
dejongedierenwelgenetischselectiefwerken,namelijktennadelevandie
genotypen, waarvan in dewinter dejongen net inhun gevoeligeperiode
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verkeren.Opdezewijze zal bijelkesoort zeker het gunstigste voortplantingsseizoen zijn uitgeselecteerd.
Volgens de oecologische definitie is natuurlijke selectie in zuivere lijnenmogelijk, watvolgensdegenetischedefinitienietkan: alsdegrootste
zadenuiteenzuiverelijngroterekiem-percentagesengrotereplantenmet
méérzaadopleverendankleineisnatuurlijke selectieopgetredenvoor de
eigenschap'grootte'(fig.5). Het zal duidelijk zijn dat de meting van de
selectiehierniet kan geschieden door devergelijking van degemiddelde
grootteendespreidingvandenieuwegeneratiemetdievandeoude: deze
zullen immers gelijk zijn! Men moet in plaats hiervan kijken naar verschillen ineigenschappen van deoudersinverband met deverschillende
bijdragen die deze ouders leveren aan de volgende generatie. Dit is in
1requentieverdeling generatie n
zowelalsgeneratie n+1

50

-

40
30
20

-

10

1
0

2

i

3
1

4

5
2

li

grootteklasse
reproduktie

bijdrage aan de volgende generatie n+1

40
30
20
10
1 2

3

4

5

grootteklasse

Fig. 5 Natuurlijkeselectieinzuiverelijnenvoordeeigenschap'grootte'. De frequentieverdeling van deverschillendegrootteklassen (boven) verandertnietdoor
degroteverschilleninreproductietussendegroteenkleineexemplaren,zoalstot
uitingkomtindebijdragedieelkegrootteklasselevertaande volgendegeneratie
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natuurlijke populaties van dieren vaak moeilijk te verwezenlijken. Bij
dierenzoalsvogels,waarbij dejongenvanelkouderpaar geringdkunnen
worden, is het betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar zonder ernstige ingreep,maarbijinsektenkanmendikwijlsalleenmaaroudersmetbepaaldeeigenschappen isoleren,nagaanhoedefrequentie iswaarmeezein de
populatievoorkomenenhunreproduktiecapaciteit bepalen onderzonatuurlijk mogelijke omstandigheden. Eenvolgendestapisdan,na tegaan
of deeigenschap waarop denatuurlijke selectiegewerkt heeft, erfelijk is
vastgelegd, en hoe groot de 'heritability' ervan is. Alleen wanneer een
duidelijkeerfelijke component aanwezigblijkttezijn,kannatuurlijke selectiedegenetischesamenstellingvan depopulatiebeïnvloeden. Meestal
zaldezebeïnvloedinggeenveranderinginhouden,maareenconservering
vanhetwildefenotype,datimmersindeloopdertijdenisuitgeselecteerd.
Dat dit relatief tamelijk uniforme wildefenotype nogeen enormegenetische variabiliteit herbergt is in de bijdrage van Scharloo wel duidelijk
gemaakt. Natuurlijke selectieisdus,integenstellingtot degangbareopvatting,meestal stabiliserende selectie.Het isinzekerezineenparadox,
dat hetzelfde proces dat de fenotypische en genetische variabiliteit reduceert,endusinhoofdzaak eenconserverendeenstabiliserendewerking
heeft, tegelijkertijd demachtigedrijfveer isvoordeevolutie!

Betekenis van het toeval
Natuurlijke selectiewerktnietabsoluutindezinvan'alles of niets': niet
elk individu van een bepaald fenotype dat als groep door de selectie
wordtbegunstigdblijft levenenplantzichmaximaalvoort.Darwin heeft
heeft vanaf het begin er al op gewezen, dat het gaat om verschillende
kansenopoverlevingenvoortplanting. Hierstuitenweopdeverhouding
tussen natuurlijke selectie en toevalsverschijnselen. De potentiële engerealiseerde variabiliteit in een populatie wordt voor een heel groot gedeelte door toevallige factoren gereduceerd, factoren dus die géén verband houden met deeigenschappen van de individuen.
Zo bepaalt het toeval, behalve in enkele bijzondere gevallen van abnormale segregatie, welke van alle mogelijke geslachtscellen gevormd
worden. Vooral bij wijfjes met hun vaak kleine aantal geslachtscellen
is dit al een enorme beperking van de mogelijkheden. Verder is het
grotendeels een kwestie van toeval, welkegeslachtscellen tot een zygote
worden gecombineerd. Zelfs aangenomen dat ergéénselectieen mutatie
plaatsvinden in debeschouwde populatie en dat allegeslachtscellen een
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gelijkekanshebbenomtewordengevormdenineenzygotetewordengecombineerd, dan nóg is het genenbezit (de 'gene pool') van de nieuwe
generatienooiteengetrouwekopievandatvandeoudergeneratie,omdat
die nieuwe generatie is gevormd uit een noodzakelijkerwijze beperkte
willekeurigesteekproef uitdeaanwezigegeslachtscellen.Dezesteekproef
isonderhevigaan eenzekere'fout'. Zij isniet geheelrepresentatief voor
depopulatiewaaruitzijwerdgetrokken.Degroottevandezesteekproeffout endeerbijbehorendekanszijnteberekenen.Hetisduidelijk dat zij
afhankelijk isvan de grootte van depopulatie:uitgrotepopulatiesisde
relatieve steekproeffout veelkleiner dan uit kleine populaties. Door dit
verschijnsel, dat in de genetische literatuur 'genetic drift' wordt genoemd en waaroverVan derVeeninzijn bijdrage heeft gesproken kunnen allelen binnen enkelegeneraties geheel uit een kleinepopulatie verdwijnen endaardooranderewordengefixeerd.Hetgevolgisdatdevariabiliteit binnen depopulatiemet iederenieuwegeneratie afneemt. De gefixeerde vorm behoeft in dergelijke populaties niet de vorm te zijn die
door de natuurlijke selectie zou zijn bevoordeeld: immers, daarvoor
isnodigdatdeselectiedruk eenbelangrijker invloedheeft dandetoevalsverschijnselen. Hieruit blijkt hoebelangrijk degroottevandepopulaties
is voor de werking van toeval en selectie: in grote populaties zal een
kleine selectiedruk al invloed uitoefenen op het genenbezit van die
populaties,omdat de toevalsfactor er relatiefveel minder invloedheeft,
inkleinepopulatiesmoetdeselectiedruk welgroot zijn wilhij enig effect
sorteren.Maarnietdegemiddeldegroottevandepopulatieis belangrijk:
aangezien populaties veelal in dichtheid schommelen is de grootte van
dezeschommelingen van doorslaggevende betekenis.De populatiedynamicusen depopulatiegeneticus staan dan ook voor deopgavete onderzoeken, welke de oorzaken zijn van de populatieschommelingen en in
welkeverhoudingselectieentoevalereenrolinspelen.
Na devormingvanZygoten isderolvanhet toevalzekernognietuitgespeeld, zoals tevoren evenis aangenomen: een zeer groot deelvan de
sterfte vóór dereproduktieve periode van denieuwe generatie zal evenzeer toevallig zijn, d.w.z. niet afhankelijk van de eigenschappen van de
individuen. De sterfte van insekteneieren en -larven ten gevolge van
ongunstigeweersfactoren kanheelgrootzijn,somswel95%.Ditisevenwel toch geen argument tegen de betekenis van natuurlijke selectie,
immers ondanks deze enorme sterfte, die weliswaar grotendeels onafhankelijk kanzijnvandeeigenschappenvandedieren,kandesamenstelling van de populatie van de overblijvers wel degelijk door natuurlijke
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selectiewordenbeïnvloed.Hetisimmerswaarschijnlijk dat onder de5%
overblijvers relatiefmeerindividuen zijn diehetongunstigeweerkunnen
verdragen dan onder 95%die gestorven zijn. Natuurlijkheeft eeneventueleselectievoor tolerantietegen deongunstigeweersfactoren inheteiof larvestadium geen invloed op een later mogelijk optredende selectie
voor een goede camouflage van het imago, maar het eindresultaat van
beideselectieprocessen zalzijn, dat vandedierenmeteengemiddeldgelijkevruchtbaarheid, dieindividuen welkezoweleengoedetolerantieals
eengoedecamouflage vertoneneengroterekanshebben opnakomelingschap.
Wel kan men vaststellen dat natuurlijke selectie, ondanks de vaak
zo enorm grote betekenis van toevallige gebeurtenissen, een zeer efficiënt procesmoet zijn: deontelbare aanpassingen diein dewereld van
de organismen optreden zijn erhet bewijs voor. Kleine afwijkingen van
het toeval wat betreft overleving en voortplanting van verschillende
genotypen hebben deze aanpassingen in de loop van de evolutie voortgebracht. Toch is de natuurlijke selectie, omdat zij opportunistisch
werkt,a.h.w. 'blind voor degevolgen'.Zij isnietgericht ophet behoud
van de soort, ja, zij kan integendeel de soort wel eens in een precaire
situatie manoevreren. In gevallen waarin de ten behoeve van de balts
uitgeselecteerde kleuren, vormen, geluiden en bewegingen de dieren in
een bestaand milieu wel een maximale reproduktie toestaan, kunnen al
bij eengeringewijziging van het milieu - zoals bij het optreden van een
nieuwe predator - dezevormen snel worden geëlimineerd. Dit kan dan
het einde van de soort in het gebied betekenen.
Voortplantingscapaciteit en natuurlijke selectie
Natuurlijke selectiezalperdefinitiealsresultaathebbendatinelkepopulatievan eenbepaalde soort dat typegaat overheersen, dat onder degegeven omstandigheden een zo groot mogelijk aantal geslachtsrijpe nakomelingen heeft, tenminste als de eigenschappen van dat type erfelijk
zijnvastgelegd.Nu isbijveelsoorten het aantalnakomelingengeringen
bijdezesoortenisdesterfte eveneenslaag.Menheeft ditfeit vroegerwel
willen'verklaren'doortestellendatdevoortplantingisaangepastaande
sterfte. Hetisechter,gezienhetvorige,moeilijk intezienhoe natuurlijke
selectie een dergelijke aanpassing zou kunnen verwezenlijken. Eerder
zoumenmoeten trachten uittezoeken ofbij dezesoorten de(weliswaar
geringe) reproduktie toch niet die is welke uiteindelijk meer geslachts159

rijpenakomelingenoplevertdaneengrotere.Hetisdanvanbelangnategaan, wathetnadeel zoukunnen zijn vaneengrotere nakomelingschap.
Alsillustratiemogehetvolgendevoorbeelddienen.
Degroottevanhetlegselvanvelevogelsisverbenedenhet maximum
aantaleierendathetwijfje kanleggen:immers,wanneerdeeierenworden
weggehaald worden er nieuwe gelegd. Ook is het aantal eieren dat een
vogel met succeskan uitbroeden niet de beperkende factor. De Engelse
ornitholoog Lack (1954, 1966) heeft als hypothese gesteld, dat bij nestblijvers de grootte van het legsel overeenkomt met het maximale aantaljongen waarvoor deoudersgenoegvoedselkunnen aanbrengen zonderzichzelfteschaden.Gedurendevelejarenheeft Lackhet broedsucces
bestudeerd van de gierzwaluw, die gewoonlijk 2 of 3 eieren legt. Het
aantalmetsuccesgrootgebrachtejongen wasinmooiezomers,zoalsdie
van 1949,1951 en 1955,hogerbijlegselsvan3eierendanbijlegselsvan2
eieren(ziedetabel).In deredelijke zomer van 1952wasdit ook noghet
geval,hoewelietsminderuitgesproken.Indeslechtezomersvan 1953en
Aantalmetsuccesgrootgebrachtejongeninlegselsvanverschillendegroottebijde
gierzwaluwin verschillendejaren (uitLack, 1966).
Jaar

Weer
indezomer

1949
1951
1952
1953
1954
1955
1956

heel mooi
mooi
redelijk
slecht
erg slecht
mooi
slecht

1958
1959
1960
1961

mooi
heel mooi
redelijk
redelijk

Legsel-grootte
1

2

3

_
-

2
2
2
2
0.6
2
2

3
2.7
2.3
1.8
2.7
1.5

-

1.9
2.0
1.9
1.9

2.8
3.0
2.3
2.3

2.0
2.8
1.2
1.4

1

—
-

-

4

1956wasdaarentegen het aantal grootgebrachtejongen hoger bijlegsels
van2eierenenindezeernatteenkoudezomervan 1954leverdenzelfsde
legsels van 2 eieren gemiddeld maar 0,6 jongen per legsel op; in het
laatste geval waren er trouwens geen legsels van 3 eieren. Later heeft
Lack's medewerker Perrinsbestudeerdwat hetlotwasvan nesten met 4
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jongen. Hiertoe haalde hij pasuitgekomenjongen uit andere nesten en
voegde dietoeaannesten met 3 jongen. Het bleek dathet succes van
nesten met4jongen inalle4jarenkleiner wasdan dat vannesten met3,
en zelfs in 2jaren (1960en 1961)kleiner dan dat van nesten met maar
2jongen.
Aan detoestand van degestorvenjongen waste zien dat de sterfte te
wijten was aan verhongering: dit is natuurlijk een voorwaarde voor de
juistheid van Lack's hypothese.
Verband tussen aantalsregulatie en natuurlijke selectie
Menkan metméérrecht spreken overeenaanpassingvan desterfte aan
devoortplanting, dan overeen aanpassing van devoortplanting aan de
sterfte. Immers, bij organismen met een hoge voortplantingscapaciteit
moétdesterfte welgrootzijn,aangeziendeervaringleertdatzijdeaarde
niet overwoekeren.
Er bestaat een duidelijk verband tussen detheorie van de natuurlijke
selectieen dehypothesevandeaantalsregulatieinnatuurlijke populaties.
Dit verband is te vinden in degrondstellingenvan het Darwinisme die
zoevengenoemdzijn: degrotevoortplantingscapaciteit, deaantalsbeperking,en dedeelserfelijk vastgelegdevariabiliteit. In deeeuwdieer sinds
het ontstaan van detheorieisverstreken isherhaaldelijk geschermd met
de omschrijving van natuurlijke selectie als 'the survival of the fittest'.
Velen hebben, terecht, opgemerkt dat in deze omschrijving een kringredeneringzit,immershetoverlevenbewijsthet fit-zijn.
Toch wil ik ervoor pleiten, de omschrijving te handhaven en niet te
vervangendoor'thesurvivalofthefit',omdatzijduidelijk hetconcurrentie-elementvandenatuurlijkeselectiedoetuitkomen.Wanneerelkesoort
in de verschillende milieus waarin zij voorkomt populaties handhaaft
met,ondanksvaakgroteschommelingen,dichthedenopeenbepaaldgemiddeldniveau, ishetaantal nakomelingenoverlangetijdgenomenniet
sterk verschillend van het aantal ouders. Als nu in elke populatie die
individuen worden uitgeselecteerd die de gunstigste eigenschappen, en
daardoor de meeste nakomelingen hebben, moet, wil de populatie niet
voortdurend in dichtheid toenemen, extra sterfte optreden waardoor
individuen die dezeeigenschappen niet hebben noodzakelijkerwijs wordengeëlimineerd. Het betereisoveral en altijd devijand vanhetgoede,
zoals Lorenz (1965)zegt.Immers,wanneer dezeindividuen met degunstigsteeigenschappen er nietwaren,zouden deanderenzichwelhebben
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kunnen handhaven in de populatie. De individuen in de populatie beïnvloeden elkaar hierbij indirect, namelijk viahun hulpbronnen of hun
vijanden, diede dichtheid van depopulatie beperken. Dit concurrentieaspect staat bij beschouwingen over natuurlijke selectie meestal niet
zosterk opdevoorgrond.Veelopvallenderisdeeliminatievan bepaalde
individuen door sterfte, of door beperkingoftotaleuitschakelingvan de
reproduktie,veroorzaakt door milieuomstandigheden die voor deze individuen ongunstigzijn, zoals te krachtigegolfslagvoorde purperslakkenmeteenkleinevoet.Ookkunnen,doorveranderingenvanhetmilieu,
organismendievroegergoedwarenaangepastditnunietmeerzijn,zoals
in het bekende voorbeeld van het industriële melanisme is aangetoond.
Hierbij hoeft ergeen sprake tezijn van eenonderlingebeïnvloedingvan
deindividuenvandepopulatie,directofindirect:demilieufactoren werken direct of indirect op deindividuen in,waarbij dewerkingop deéén
onafhankelijk isvandieopdeander.
Selectiedoorconcurrentieenselectiedoorhetmilieuzijnbeidezeerbelangrijk enzetredenvaaksamenop.Dewerkingisevenwelnietdezelfde,
zoals duidelijk zalzijn. Immers, denorm waaraan de individuen in een
populatiemoeten voldoen, willenzekunnenblijven levenenzichvoortplanten, wordt bij de eerste gesteld door de eigenschappen van de best
aangepaste individuen. Ook alshet milieu niet verandert, zal dezevorm
vanselectiesteedskunnen blijven optreden wanneer dedichtheidvan de
populatie door haar hulpbronnen ofhaar vijanden wordt beperkt.
Om dit te illustreren zullen we als voorbeeld nemen een door de
AustralischeoecoloogNicholsonbestudeerdelaboratoriumpopulatievan
vleesvliegen, waarbij voor de larven altijd voldoende voedsel aanwezig
was,maar waarbij dagelijks aan de vliegen slechts een geringe hoeveelheid eiwitrijk voedsel in de vorm van lever beschikbaar werd gesteld,
naast voldoende suiker. De vliegen kunnen op een dieet van suiker in
leven blijven, maarvoor de eiproduktie hebben zeeiwit nodig (Nicholson, 1957,1960)(fig.6).
Alshet aantal vliegen klein is,krijgen ze alle voldoende voedsel. Het
aantaleierendatdewijfjes kunnenleggenishierdoorgroot.Omdatinde
gegevenproefomstandigheden eengroot aantal eieren ook zalleiden tot
eengrootaantalvliegen- immers,delarvenhebbenvoldoendevoedsel zalervoedselconcurrentie onder devliegengaan optreden. Tenslottezal
de dan per wijfje beschikbare hoeveelheid voedselzoklein worden, dat
de eirijping wordt stopgezet. Eerst wanneer de vliegenpopulatie door
sterfte weer zodanig is afgenomen dat de wijfjes weer voldoende eiwit
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krijgen worden er weer eieren gelegd, waarna de cyclus zich herhaalt.
Erzullendussterkeschommelingenindedichtheidoptreden.Eerstwordt
hetaantalvliegenzogroot dat dereproduktie doorconcurrentie beneden
devervangingblijft endepopulatieafneemt indichtheid.Daarna,alshet
aantal vliegen lageris geworden, wordt dereproduktie weer hoger dan
nodigom deouderstevervangen.Vaneengelijk blijvende dichtheid zal
inditsysteemgeensprakezijn,wèlvaneenbepaaldniveau waaromheen
de dichtheid zalfluctueren.
Tijdens de perioden van voedselgebrek zullen lang niet alle vliegen
eierenkunnenleggenenerzalduseenscherpeselectieopkunnentreden.
Wanneerernuindepopulatieeenzekereerfelijke variabiliteit bestaat in
dehoeveelheid voedseldieeenvlieg nodig heeft omzichvoort teplanten, zullen de individuen diehet minste voedsel nodig hebben meer nakomelingenhebbendanandere.Dezeindividuenkrijgendusdeoverhand
indepopulatie.Door eendergelijke selectiedieaangrijpt opde behoefte
aandebeperkendefactor'voedsel',zalineenoverigensgelijkblijvende situatie de gemiddelde dichtheid op den duur kunnen toenemen tot een
nieuw niveau wordt bereikt waarop zichweer een dynamisch evenwicht
tussen de vliegen en hun voedselbron instelt. Natuurlijke selectie door
concurrentie werkt in dit geval verstorend op het dichtheidsregulerende
systeem en leidt tot een verhoging van het niveau waarop de dichtheid
door concurrentie wordt gereguleerd. Aan dezeselectiedoor concurrentie komt geen einde voordat de genetische variabiliteit is uitgeput of
verdere selectie in dezerichtingwordt verhinderd doordat zij de voortplantingskansen om andere redenen ongunstig beïnvloedt.
Dit model, het zij hier onmiddellijk toegegeven, is erg kunstmatig en
simpel,maarhetillustreerthetprincipevandeselectiedoor concurrentie
heel duidelijk.
In tegenstellingtot selectiedoor concurrentie, werkt selectiedoor ongunstigemilieu-omstandigheden niet automatisch voort ineen bepaalde
richting behalve in die gevallen waarin het milieu in een bepaalde richting verandert. Bij het optreden van een ongunstige milieufactor, zoals
bijv. eenhogetemperatuur, zaleengroot deel van depopulatie sterven.
De overblijvende dieren zullen dan gemiddeldeenietsgrotere tolerantie
tegenover hoge temperaturen hebben, wanneer zij tenminste op gemiddeld dezelfde wijzealsdeomgekomensoortgenoten aan dewerkingvan
de hogetemperatuur waren blootgesteld. Maar de verhoogde tolerantie
van de overblijvers, gesteld dat zeerfelijk isvastgelegd, heeft natuurlijk
geenenkeleinvloedopdeinvolgendehittegolvenbereiktetemperaturen.
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Bij dezevorm van selectie wordt de norm waaraan de individuen in de
populatie moeten voldoen alleen bepaald door de intensiteit van de
milieufactor, althans wanneer de overleving niet berust op een enkele
erffactor diealleoverblijvers geheelongevoeligmaaktvoordeselecterendefactor, onafhankelijk van diensintensiteit.
Een belangrijke consequentie van deze ideeën omtrent selectie door
concurrentie, die o.a. door Nicholson (1960) zijn ontwikkeld luidt, dat
het optreden vaneen bepaaldeaanpassinggeenbewijs isvoor de noodzakelijkheid ervanvoorhetbehoudvandesoortindatgebied(Williams,
1966). Een alternatieve hypothese is, dat juist door het optreden van
organismen die de aanpassing bezaten, de andere organismen die deze
niet bezaten zijn verdwenen. Voor concrete gevallen waarin men geen
van beide hypothesen kan verwerpen door waarnemingen en experimentenheeft hetnietveelzinhiertusseneenkeuzetedoen.Verstandiger
lijkt het, beidemogelijkheden inzulkegevallen open te houden.
Betekenis van concurrentie
Er bestaan, zoals reeds eerder in dit symposium door Wolda is opgemerkt,tweebelangrijkehypothesen indepopulatieoecologie:dievande
dichtheidsregulatie door dichtheidsafhankelijke processen, zoals concurrentie,endievandebeperkingvan dedichtheid dooreen fluctuerend
milieu:eenmilieu,datheterogeenisin ruimteen tijd. Beidehypothesen
verschillen sterk van elkaar wat betreft de betekenis dieaan het proces
van deconcurrentie wordt gehecht voor dedichtheidsregulatie of -bepalingen dusook voor denatuurlijke selectie.
Volgensdeeerstehypotheseisconcurrentieeenheelbelangrijkproces,
dat weliswaar niet voortdurend overal werkzaam is, maar toch in
kritieke fasen van het leven van veel organismen, planten zowel als
dieren, een grote rol speelt bij de aantalsregulatie. We zien dit bij de
ruimteconcurrentie bij planten, sessiele zeedieren en dieren die territoriabezetten:hetaantalgegadigdenishierbijmeestalveelgroterdanhet
aantaldatzichuiteindelijkkanvestigen.Bijanderedierenkandepopulatiedichtheid in bepaaldeperioden worden beperkt door concurrentie om
devoedselvoorraad, ofdoordepredatiedruk. Ookinditlaatstegevalkan
men van concurrentie spreken: de organismen concurreren dan om het
abstracteaantal'plaatsen'datdepopulatie van predatoren in het milieu
toelaat (Klomp, 1961). Aan een dergelijke uitbreiding van het begrip
concurrentie geefik nietdevoorkeur, maar eenandere term schijnt nog
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niettebestaan.Deplaatsontbreekthieralleargumentenvoordebetekenisvanconcurrentie weertegeven(Bakker, 1965).
De Amerikaanse ornitholoog Dean Amadon heeft onlangs op een
congres over de Galapagos-eilanden gezegd dat: "one's ideas on competition tend to reflect his general ideas about the universe". Een uitspraak dieveelwaarheid bevat!
Al is concurrentie in natuurlijke populaties vaak duidelijk aanwijsbaar, selectie door concurrentie is in het veld heel moeilijk aan te
tonen. Dit komt omdat een waargenomen aanpassing het resultaat is
van een niet te recapituleren lange historische ontwikkeling, waarbij
meneralleenoverkanspeculerenwatergebeurd zouzijnalsietsanders
nietgebeurdwas.Mennemebijv.debijveeldierenzoopvallendekleurpatronen, geluiden, vormen of bewegingen, gekoppeld aan de balts.
Het is erg onwaarschijnlijk dat deze tot stand zijn gekomen zonder
concurrentie: mannetjes die door uiterlijk of gedrag de meeste wijfjes
totzichtrokkenzullendemeestenakomelingenhebbengehadenditlijkt,
ondanks het maar heelmatige directebewijsmateriaal, demeest aannemelijkeverklaringvoorhetontstaanvandezevaakzobizarreeigenschappen. Ook hier kan men weer de vraag stellen naar de noodzaak ervan.
Hetisnietgemakkelijkintezien,datkleineveranderingenvanbaltskleed
ofzangnoodzakelijkwarenindiezin,datdedierendiezenietvertoonden
zeker zouden zijn uitgestorven, hetgeen het alternatief is voor selectie
door concurrentie.
Het camouflagekleed van veel dieren, veelal nog gekoppeld aan bijpassendegedragingen,isvolgensdegangbaremeningontstaan door selectie
op kleine verbeteringen in dezepatronen. Dit is alleen mogelijk als de
predatiedruk opdezedierendooréénofmeerophetgezichtjagendepredatorengrootis,endezeverbeteringenalleeenmerkbareinvloedhebben
op de overlevings- en reproduktiekans. Er kunnen zich dan allerlei
mogelijkheden voordoen,waarvanerbijwijze van gedachtenexperiment
enkeleinhetkortzullenwordenuitgewerkt.
Als de prooi niet zo belangrijk is voor de predator, maar omgekeerd
de predator wél de prooidichtheid reguleert, zal de populatiedichtheid
van deprooi kunnen stijgen. Immers: verbeteringen inhet camouflagepatroon zullen de sterfte door predatoren verminderen en daardoor het
reproduktie-overschot van de populatie gemiddeld iets verhogen. Natuurlijke selectieheeft duseenverstorendeinvloed op deregulatie,ende
gemiddelde dichtheid zalkunnen toenemen totdat een nieuwniveauzal
zijn bereiktwaarbijhettotalesurplusaannakomelingen,enduszekerde
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oude vormen met een relatief laag reproduktie-overschot, wordt vernietigd door dichtheidsafhankelijke sterfte.
Inhetgevaldat depredatorwélsterkafhankelijk isvandezebepaalde
prooi is de kans groot, dat verbeteringen in het camouflagepatroon
ookverbeteringenindezoekcapaciteitvandepredator zullen induceren.
Alsgevolghiervanzouden deoudevormenvan deprooiniet meer kunnen blijven voortbestaan. Dit is géén selectiedoor concurrentie, maar
eenselectiedoorhetmilieu,n.l.depredator, waarbij ditmilieuzichprogressief wijzigt onder invloed van de geselecteerde prooi. Er zijn inderdaad ingewikkelde situaties mogelijk!
Men kan de onderzoekers, dieveelwaarde hechten aan dehypothese
van aantalsregulatie en selectie door concurrentie verwijten, dat ze erin
'geloven' en dat ze dit geloof 'verdedigen' tegen de feiten in. Evenwel,
dit geloof wordt gesteund door een samenhangend model dat berust op
deductieve redeneringen, en door de samenhangende interpretatie van
eenenormehoeveelheid'circumstancialevidence'.Deonderzoekersdoen
zeker hun best, in gevallen waar de hypothese zich leent voor experimenteel onderzoek, dit ook teverrichten en ook te trachten alternatieve
hypothesenopdestellen en deze te toetsen. Wanneer in bepaalde goed
onderzochte gevallen de hypothese van deaantalsregulatie juist blijkt
te zijn, moet men er welvoor waken niet te generaliseren opgrond van
deze geselecteerde voorbeelden. Een deductieve redenering die op de
juistepremissen berust kan uiterstwaardevol zijn. Dat deuit detheorie
te voorspellen effecten niet altijd aantoonbaar zijn, kan aan de grove
techniek liggen die de oecologen nog vaak moeten hanteren. Dit is des
te waarschijnlijker als het effect gemiddeld maar klein is en pas over
lange tijd duidelijk aantoonbaar wordt, zoals soms bij selectieprocessen
het geval kan zijn. Ook kan het kwantitatieve effect van een potentieel
regulerend mechanisme alleen onder bepaalde omstandigheden belangrijk zijn, zodat men depopulatielangetijd moetvolgenomdebetekenis
van dit regulerend mechanisme te leren kennen. Hier is het de juiste
plaats om er nog eens op te wijzen, hoe belangrijk onderzoek over een
langereperiodeisindepopulatie-oecologie.
Selectie van en door een virus
Een interessant, gecompliceerd geval van natuurlijke selectie dat zo
snel en relatief ongestoord isverlopendat het binnen enkelejaren kon
worden vastgesteld, isdat vanminder virulente stammen vanhetmyxo167

matose-virus en van tegen dit virus resistente konijnen in Australië
(Fermer and Ratcliffe, 1965). Het konijn is afkomstig uit Europa, het
virus komt uit Brazilië, waar zijn natuurlijke gastheer leeft. Voor deze
gastheer is het virus niet letaal, maar bij het konijn veroorzaakt het,
zoals bekend, een zeer ernstige ziekte die bijna altijd dodelijk is. Na
introductie van het virus in 1951 door het loslaten van honderd geinfecteerde konijnen ineengebied inAustralië werd daar eensterfte geconstateerd die meer dan 99% van de populatie wegvaagde. Al in de
volgende zomer was de mortaliteit ten gevolge van myxomatose in de
opnieuw opgebouwde konijnenpopulatie echter gedaald tot 90%.
Voor dit verschijnsel zijn drie mogelijke verklaringen:
1 eenveranderingvandevirulentievanhetvirus,
2 een verandering in de resistentie tegen het virus van de gastheer, en
3 het optreden van de één of andere milieufactor die het verloop van
de ziekte bij geïnfecteerde konijnen beïnvloedt.
Deze driemogelijkheden zijn alle onderzocht.
Uit het gebied waar de introductie had plaatsgevonden werden
geregeld virusstammen geïsoleerd om de virulentie te toetsen. Het
bleek al spoedig dat er in de natuur, naast de oorspronkelijke zeer
virulente stam, andere waren ontstaan, die duidelijk een minder fatale
uitwerkinghadden.Infig.7iseenvergelijking gegevenvande frequentie
waarmeevirusstammen met verschillende virulentiegraden voorkwamen
inAustralië indeachtjaren volgend op deintroductie.
De oorzaak van deze verandering moet worden gezocht in de overbrenging, dieinAustraliëgeheeldoor muggengeschiedt. Van allevirusstammen isgenoegmateriaal in dehuidlesiesvan dekonijnen aanwezig
om niet alleen opgenomen te worden door de muggen, maar ook om
zonder vermenigvuldiging in de muggen andere konijnen weer te infecteren; de overbrenging is dus zuiver mechanisch. De toename van de
minder virulente stammen moet dan ook worden toegeschreven aan de
langere overlevingstijd van konijnen die met een minder virulent virus
zijn geïnfecteerd en diedaardoor duslanger alsinfectiebron konden optreden.Elkjaar werdenerwildekonijnen methetvirulentevirusgeïnfecteerdenlosgelaten,maardesondanksbehieldendemindervirulentestammen deoverhand. Natuurlijke selectievan het viruswerkt hier dus door
de betere overbrengingskansen van de minder virulente stammen. Het
meestvirulentemyxomatose-virus zou zichtrouwens wellicht nooithebbenkunnenhandhaven, omdathet degastheerpopulatie vrijwel zouhebbenuitgeroeidwaarmeehetautomatischzelfookzouzynverdwenen.Men
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Fig. 7 Veranderingen inde virulentie van inhet veldaangetroffenstammen van
het myxomatose-virusnade introductie (naarFennerandRatcliffe, 1965).
kan zich voorstellen, dat een ietsminder virulent virus welzou kunnen
blijvenbestaan,zijhetbijeenlagedichtheidvan konijnen.
Denatuurlijke selectiewerktenietalleenophetvirus,maarookopde
konijnen. Toen deeersteepidemievoorbij wasen er virusstammen ontstonden die minder virulent waren, was de mogelijkheid aanwezig tot
selectie optegen myxomatose resistente gastheren. Dit werd onderzocht
doorelkjaar vóór hetuitbrekenvandeziekteeengroepjonge konijnen,
die dus niet immuun waren door vroegere infectie, uit het veld over te
brengennaar het laboratorium en daar teinfecteren meteenstandaardpreparaat van een virus dat in 1953 was geïsoleerd. Zoals fig. 8 laat
ziennam desterfte door het virus af naarmate depopulatiemeerepidemiënhad doorgemaakt.

Parallel tussenpopulatiegenetica enpopulatie-oecologie
Er bestaat een opmerkelijke parallel tussen de tegenstellingen binnen
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Fig.8 Veranderingenindesterftetengevolgevaneeninfectiemetmyxomatosevirus (virulentiegraadIII) vankonijneninverbandmethetaantalepidemieëndat
depopulatieshaddendoorgemaakt (uitFennerandRatcliffe, 1965).
de populatie-oecologie en die welke binnen de populatiegenetica bestonden,nu30tot40jaar geleden.Destijds ginghetomdebetekenisvan
het toeval en dievanselectie,in deoecologienu omtoeval enregulatie.
Deze overeenkomst betreft ook dewijzevandenkenvan de 'selectionisten' en 'regulationisten': beiden werken immers met duidelijke mechanismen.
Omstreeks 1930 stond de hypothese van de natuurlijke selectie er
net zo voor als de hypothese van de aantalsregulatie nu. Nog in 1936
konden RobsonenRichardsschrijven, dat detoenbekendevoorbeelden
van natuurlijke selectie slechts lichte aanwijzingen gaven van mogelijk
significante verschillen tussen geëlimineerde dieren en overlevenden, en
dat bovendien daar waar selectieveeliminatie leek tezijn vastgesteld, de
eigenschappen van de overlevenden niet erfelijk waren.
In de populatiegenetica is men al lang tot het inzicht gekomen dat
beide verschijnselen, toeval en selectie, enorm belangrijk zijn en in de
populatiedynamica zijn de scherpe kanten van de tegenstelling ook al
sinds eenjaar of vijf aan het slijten. Misschien is dit ook een voorbeeld
van stabiliserende selectie, die zich immers tegen de extremen richt.
Alleen verder onderzoek kan leren of de tegenstellingen, die er ten dele
nogzijn, opeenanalogewijzealsindepopulatiegenetica zullen worden
opgelost. Deze mogelijkheid lijkt heel groot: er zijn zulke enorme verschillen tussen de organismen en de milieus waarin ze voorkomen, dat
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er bepaald wel ruimte is voor verschillende dichtheidsbeperkende processen (Bakker, 1964).
Wel kan men zeggen dat er in de oecologie een aantal verschillende
typen van vraagstellingen zijn die ook verschillende typen van onderzoekers aantrekken. Zo zullen sommigen als object van onderzoek
kiezen de waarde vaneen bepaald camouflage-patroon, de werking van
mimicry, de functie van territoria, oecologische verschillen tussen verwante soorten, de betekenis van concurrentie en dergelijke problemen.
Deze vragen kunnen alleen met behulp van een causaleanalyse worden
opgelost, maar het uiteindelijke doel van het onderzoek ishet opsporen
van defactoren diehebben geleid tot het ontstaan van de verschillende
aanpassingen. Deze factoren worden in de Angelsaksische literatuur
'ultimate factors' genoemd. Vaak zullen 'regulationisten' zich tot het
bestuderenvandergelijkevraagstukkenvoelenaangetrokken vanwegede
zoeven al genoemde overeenkomst in wijze van denken met selectionisten.
AndrewarthaenBirch(1954)eneenaantalvanhunaanhangersstellen
zich primair als taak de directe oorzaken van de verspreiding en de
dichtheid van dieren te bestuderen. Hun aandacht is daardoor meer
gericht op de zogenaamde 'proximate factors', die bepalen waardoor
de dieren het enejaar talrijk zijn en het volgende jaar schaars, waardoor zij op een bepaalde plaats voorkomen en op een andere niet, enz.
Deaanpak isdoor ditverschilinprimairevraagstellinganders. Natuurlijk zal dit type onderzoek ook kunnen leiden tot de oplossing van de
vragenrond deaanpassing, maar het iser niet in deeersteplaatsopgericht.
Andrewartha en Birch zelf maken een duidelijk onderscheid tussen
'the student of ecology' en 'the student of evolution', een onderscheid
dat moeilijk scherp is te zien. De 'regulationisten' krijgen nogal eens
tehoren dat zete speculatief zijn, deanderegroep dat zemaar eenheel
beperkteprobleemstellingheeft. Beideverwijten zijntendelejuist.Hetis
echter weinigzinnigtebeweren,dat de'regulationisten' alleenmaarspeculeren en de anderen geen ideeënhebben en slechts feiten verzamelen.
In het voorgaande is getracht te schetsen, wat de betekenis is van de
selectietheorievoor deoecologie.Dezetheorieisveelsterker ontwikkeld
dan deverificatie ervan aan dehand vangoedkwantitatief onderzoek in
natuurlijke populaties. Het is duidelijk, dat deze discrepantie tussen
theorie en verificatie indetoekomstmoetwordenopgehevendooruitgebreid veldwerk. Vaak is wel aan te tonen dât selectie is opgetreden of
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nog optreedt, maar danishet mechanismeniet altijd aan tewijzen. Een
goed voorbeeld is deinversie-polymorfie bij Drosophila pseudoobscura,
waarbij is gevonden dat de frequenties van bepaalde inversietypen
regelmatig fluctueerden met de seizoenen (fig. 9). De oecologische
achtergrond hiervan is nog volkomen duister.
Het grote struikelblok is altijd de complexiteit van het oecologische
systeem,zoals dat aanhet begin van dezevoordracht gedemonstreerd is
aandehandvaneenschema.
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Fig. 9 Seizoensveranderingen in defrequentie van eendrietal inversietypen in
eennatuurlijke populatie vanDrosophila pseudoobscura (naar Dobzhansky,
1951).DetypenST(Standard) en CH(Chiricahua) reagerentegengesteldopde
seizoensveranderingen. HettypeAR(Arrowhead) reageertnauwelijks.
Directe zowel alsindirecte onderlinge beïnvloeding van de individuen
van een populatie kan aanleiding geven tot selectie door concurrentie,
bijv. in de vorm van sexuele selectie. Indirecte onderlinge beïnvloeding
grijpt verder plaats via de levensbenodigdheden of de vijanden en kan
eveneens leiden tot selectie door concurrentie. De verschillende componenten van het milieu kunnen ook direct op de individuen inwerken,
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zonder dat deze elkaar beïnvloeden.
De theorie van de natuurlijke selectie is naar mijn mening de belangrijkste biologischetheorie;zijisinelkgevalzekerdetheoriediealle
onderwetenschappen van de biologie verbindt. Dat zij deze positie is
gaan innemen is te danken aan de grootste omwenteling die, volgens
Mayr, het biologisch denken heeft doorgemaakt: de overgang van het
typologisch denkennaarhet denkenintermenvanpopulaties.
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Soortenpopulatieinhetplantenrijk

DR. C H E H. ANDREAS

Vansystematiek tot biosystematiek
Het plantenrijk vertoont onmiskenbaar in velerlei opzicht een grote
verscheidenheid.Tendeleisdezezóduidelijk,datzijmethetongewapendeoog aan het uitwendige derplanten kan worden waargenomen. Men
heeft dan ook al vroeg gezien dat bepaalde planten meer op elkaar gelijken dan op andere en dat men dus het plantenrijk in verschillende
groepen moest, of althans zou kunnen verdelen. Zo ontstond een aanvankelijk misschien praktische en later ook wetenschappelijke systematiek en het is op dit terrein dat de begrippen soort en populatie elkaar
ontmoeten.
Ging het eerst vooral om de omgrenzing van genera, minstens al
sedert de tijd van Linnaeus (1707-1778) is de soort een der kernpunten
van de botanische belangstelling. En dat niet slechts voorsystematici.
Want wieeenbinairenaam noemt,bijv.omeenproefobject ofeentuinplantaanteduiden,bedoeltmeestalinwezeneensoort,nieteenbepaald
individu.Desteopvallenderishet daarom, dat desoort alszodanignog
steeds niet op een voor iedereen bevredigende wijze gedefinieerd is.
Dit ligt niet aan ondeskundigheid van degenen die pogingen in deze
richting hebben gedaan, doch aan de - later gebleken - gecompliceerdheidendeverschillendeaardderalssoortenopgevatteeenheden.
Indeling in soorten was allereerst het resultaat van vergelijkend
morfologisch onderzoek. Belangrijke punten indesoort-definities waren
dan ook degrote onderlinge gelijkenis tussen deindividuen diemen tot
eenzelfde soort meendetemoetenrekenenenhetfeit dat dezebij voortplanting door zaad huns gelijken voortbrachten. Dit laatste dan weliswaar met een zekere mate van variabiliteit. Of anders uitgedrukt: discontinuïteiten in de variabiliteitsreeksen zouden tevens soortsgrenzen
zijn. Herbariumexemplaren waren het voornaamste voorwerp van onderzoek, doch men kwam tot het inzicht dat de kleinste indelingseen174

heidin wezen deindividuele levenscyclus was.Om dezeteleren kennen
kon het nodig zijn experimenten uit te voeren, zoals bij voorbeeld het
maken vancultures.Daarmeedeedhet experiment zijn intredein desystematiek.
De min of meer stormachtige ontwikkeling van de botanische wetenschapsedert 18S9gingook aan deonderzoekersophetgebiedderplantensystematiek nietonopgemerkt voorbij.In datjaar verscheenDarwins
boek "TheOriginofSpeciesby MeansofNatural Selection"enwerdde
evolutieleer geboren. Daarna volgden Mendels wetten der genetica, de
mutatietheorie (de Vries), de opkomst van de cytologie (inclusief de
karyologie), de oecologie, enz. enz.
Vele systematici meenden zich nu niet meer tot de morfologie der
zgn. klassieke systematiek of a-systematiek te mogen beperken, maar
ookgebruiktemoetenmakenvandenieuweentalrijkereonderzoekingsrichtingen ('teamwork') of althans van de daarin bereikte resultaten
(Huxley, 1948;Stebbins,1950).Ditlageigenlijkvoordehand.Wanthoe
meermenvandeindividueleplantendeplantengroepenweet,hoenatuurlijkereeneventueelsysteemzalkunnenzijn.Zoontstondeen veelzijdiger
en dikwijls ook experimentele vorm van systematiek, die op grond van
zijn algemeen-biologische grondslagen biosystematiek, ook wel biotaxonomie of Q-systematiek wordt genoemd
De klassieke systematiek en debiosystematiek hebben naast overeenkomsten ook verschillen. Onderzoekers in beide gebieden houden zich
bezig met feiten, patronen en wetmatigheden in de verscheidenheid
in het plantenrijk. Voor de eersten gaat het daarbij om het patroon als
voldongen feit, als min of meer statisch verschijnsel, terwijl de laatsten
zich voor een belangrijk deel ook richten op de ontwikkeling van het
patroon,hetmeerdynamischeelementdus.Hetiswelduidelijk dat daarbij destudievan defylogenie endeevolutie- voor zovermogelijk - een
belangrijke rol heeft te spelen, waarbij het dan niet gaat omde evolutie
van degroteregroepen,van detaxavanhogererangordebezienoverzeer
langegeologischetijdperken, maaromwatmennoemtdemicro-evolutie,
deontwikkelingsgangophetniveauvandesoortofdaaromtrent.Hetmicro-evolutionistisch onderzoek is dus een belangrijk aspect van de biosystematiek.
Door detalrijker richtingen van onderzoek alsmededoor verdiept inzicht in deevolutie en in de genetische grondslagen van de variabiliteit
gaathetbijdebiosystematiekineersteinstantiedanooknietzozeeromde
(morfologisch bepaalde) soort of het individu, maar om groepen van
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individuen die zich gezamenlijk kunnen voortplanten, om voortplantingsgemeenschappen dus.Hierin immers schuilen debronnen van erfelijkevariabiliteit, welkevangroot belangisvoorelksystematisch onderzoek. Daarenboven is een voortplantingsgemeenschap gewoonlijk
samengesteld uit individuen vanallerleileeftijdsklassen, zodat zijmin of
meer de individuele levenscyclus weerspiegelt. Kennis van deze laatste,
eveneens belangrijk voor de systematiek, kan beter verkregen worden
uit studie aan voortplantingsgemeenschappen dan uit die aan herbariumexemplaren. Deze vertegenwoordigen gewoonlijk immers slechts
een bepaald stadium, een bepaalde fase van een levenscyclus, waarvan de onderlinge samenhang met andere fasen niet steeds duidelijk
is. Anderzijds heeft herbariumstudie het voordeel dat men er een geografisch veel groter gebied in kan betrekken dan gewoonlijk met al of
niet experimentele bestudering van voortplantingsgemeenschappen mogelijk is. En dit is wel een belangrijk punt gebleken, nu wij weten dat
'soorten'binnenhunareaallokalegeno-zowelalsfenotypische verschillenkunnenvertonen.
Tussen individuen van eenzelfde voortplantingsgemeenschap zal
bastaardering in deregelmogelijk zijn en dezezalmin ofmeer continue
variantenreeksen in het leven roepen, terwijl bij kruising tussen (individuen van) onderling verschillende gemeenschappen de nakomelingschap steriel is of zelfs geheel achterwege blijft, waardoor tevens de
variantenreeksen duidelijker discontinuïteitenblijven vertonen.
Later zal nog worden aangetoond, dat deze uitkomsten in de natuur
dikwijls lang niet zo duidelijk verschillend zijn als hier werd gesteld.
Evenwelbetekent het toch, dat deaan- of afwezigheid van kruisings-of
bastaarderingsmogelijkheden betrokken is bij het ontstaan en het in
stand houden van een natuurlijk veelvormigheidspatroon. Voortplantingsgemeenschappen, ook welpopulatiesgenoemd,zijn dusnietalleenvanbelangvoor debestuderingvan(micro-)evolutie of als objecten
van populatiegenetica en -oecologie, maar zij kunnen dat eveneens zijn
voor de biosystematiek. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de studie
der 'inwendige dynamiek'vanpopulaties,zoalsdieinvorigebijdragenin
ditboekveelalwerdbehandeld,dochomhunsystematischeomgrenzing,
groepering en rangschikking. Echter speelt dekennis van die inwendige
dynamiekalsoorzakelijkefactor natuurlijk tocheenbelangrijkerol.
Naast de studie der micro-evolutie (mutatie, genenuitwisseling,
selectie,fixatiedoor verschillendebastaarderingsbarrières, enz.) behoren
in de biosystematiek vooral kruisings- en overplantingsproeven tot de
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voornaamste methodieken. De laatsten houden verband met de invloed
vanhetmilieu opdeexpressievan eigenschappen van deplanten(Turesson, 1929; Clausen, Keek en Hiesey, 1940; Marsden-Jones en Turrill,
1945).
Voor zover de biosystematicus nog van soorten wil spreken, doet
hij dat meestal met determ 'biologische' soorten, dit ter onderscheiding
van de soorten der klassieke systematiek, die dan 'taxonomische' soorten of ook welkortweg soorten worden genoemd.

Soorten en voortplantingsgemeenschappen
Enkele populatiedefinities Aangezien er verschillende plantensoorten
bleken te zijn waarvan de systematische grenzen samenvallen met
bastaarderingsgrenzen, leek deovergangvan soorten op voortplantingsgemeenschappen alseenheden van een systeem niet altijd zo ingrijpend.
Dat men zich deze kwestie oorspronkelijk echter wellicht toch te eenvoudigheeft voorgesteld,islaterwelgebleken.
Als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen hebben verschillende onderzoekers, vooral in de laatste halve eeuw, getracht de
fundamentele eenheid van de klassieke systematiek opnieuw te definiëren, ofwel de soorten zó af te ronden dat zij tevens voortplantingsgemeenschappen zouden zijn. In dit verband moge vooral worden gewezen op het syngameon (Lotsy), de oecospecies (Turesson, 1929),het
commiscuum(Danser, 1929,1950)enookopdepopulatieofhetpopulatiesysteem, waarop nog nader zal worden ingegaan. Een dergelijke afronding der soorten zal in een aantal gevallen een verandering van hun
oorspronkelijke grenzen betekenen.
Het begrip 'populatie'isnietnieuw.Het isechterin delaatstedecenniën van verschillende kanten opnieuw benaderd, omschreven en gedefinieerd inverband met denieuwereinzichten enontwikkelingen enmet
betrekking tot de biologische soort (o.a. door Cain, Löve, Mather,
ValentineenverschillendeauteursinMayr, 1957).Deresultaten bewijzen
dathetbegrippopulatieopzeerverschillendewijzewordt opgevatendat
hetdientengevolgesomswel,maarsomsooknieteenplaatskanhebbenin
desystematiek.
Daar vele der bovengenoemde auteurs voornamelijk zoölogische objecten behandelen, moge er hier op gewezen worden dat populaties
in het dierenrijk vaak heel andere problemen opwerpen dan die in het
plantenrijk. Dithangtondermeersamenmetdegrotereplaatsgebonden177

heidvanplanten,het veelvuldigvoorkomen vantweeslachtigheid van de
individuen, verschillen in bestuivingswijze, het langdurig in de grond
kunnen verblijven van kiemkrachtige zaden en vooral ook met het bij
plantendikwijls optredendeverschijnselvanPolyploidie(Hawkes,1965).
Inhetvolgendezullentweedertalrijkegeheelofgedeeltelijkbotanische
populatie-definities ietsnader worden bezien en er tenslotte een worden
gekozen als grondslag voor het verdere betoog.
Heslop-Harrison (1964) noemt in een verklarende woordenlijst aan
het slot van z^n boek de populatie "...any group of individuals considered together becauseof a particular spatial, temporal, or other relationship". De populatie zou dus een min of meer lokale en 'plurispecifieke bevolking'kunnen zijn,ja zelfsplanten en dieren gezamenlijk kunnen omvatten. In diezin kan het begrippopulatie duseen veel ruimere
betekenishebbendaneenstriktsystematische.
Dobzhansky (1950, 1951), die van een 'Mendelian population'
spreekt, definieerde dezealdus:"a unit ofreproduction heldtogether by
bonds of matingandparenthood. Ithasa continuity ofitsowninspace
and time". En: "a Mendelian population is a reproductive community
of sexual and crossfertilizing individuals which sharein a common gene
pool". En ook (over voortplantingsgemeenschappen): "these communitiesconsist of individuals united bybonds of sexual unions as well as
of common descent and parenthood".
Hier worden de populaties voornamelijk gezien in hun relatie tot de
(micro-)evolutie. Dobzhansky brengt ze echter ook in verband met de
(biologische) soort, wanneer hij zegt: "species are, accordingly, groups
of populations the geneexchangebetweenwhichislimited or prevented
innature byone,or bya combination of several,reproductive isolating
mechanisms.In short, a speciesisthemost inclusiveMendelian population".
Deze uitspraken van Dobzhansky, die vergezeld gaan van voorbeelden uit deplanten- zowel alsuit de dierenwereld, zullen nu worden
gebruikt als basis voor een verdere beschouwing van de relaties tussen
soorten en populaties.
Enkele opmerkingen mogen hier echter aan vooraf gaan. Daar het
nodig is het onderwerp te beperken, zullen wij ons bepalen tot de
Angiospermen. Bovendien houden de definities van Dobzhansky ook
zelfnogeenbeperkingin;zijzijnimmers,voorzoverhet debotaniebetreft, slechtsvantoepassingopplanten met kruisbestuiving.
Zoals gezegd worden populaties enerzijds wel tot groepen of zo ge178

heten populatiesystemen verenigd, terwijl zij anderzijds ook kunnen
worden onderverdeeld in min of meer lokale populaties. Deze termen
worden echter niet altijd duidelijk onderscheidend en evenmin steeds in
gelijke zin gebruikt. Vaak spreekt men van een populatie als men een
concreteenminofmeerlokalegroepvanverwanteindividuenopeenbepaaldmomentbedoelt.Ditbetekent,dat deperdefinitie gegevennormen
van continuïteit in ruimte en tijd verschillend worden geïnterpreteerd.
Laatstgenoemdenorm duidt eroverigensop dat ookpopulaties,evenals
soorten,inzekeremateabstracties zijn.
Hoe ver strekt zich het begrip 'common gene-pool' uit en hoe bepaalt men 'common descent and parenthood' in denatuur? Om aan de
genetische gecompliceerdheid en dynamiek binnen populaties nu maar
stilzwijgend voorbij te gaan; deze zijn in andere hoofdstukken van dit
boek uitvoerig behandeld.
Kortwegkangezegdworden dat ookpopulatie-definities voorvelerlei
uitleg vatbaar zijn. Daarop kan hier echter nauwelijks verder worden
ingegaan. Het feit zelf werd reeds door Kuenen aangestipt in het inleidend hoofdstuk, waarin evenwel ook op het belang van de populatie
alseenheidvoorbiologischonderzoek werdgewezen.
Actuele en potentiële mogeüjkheid tot bastaardering Men heeft, toen
men ook in de systematiek met populaties of voortplantingsgemeenschappen gingwerken,wellichtgedacht ofalthansgehoopt desoorten door velen beschouwd als een menselijke idee - nu min of meer 'in
concreto'inhandentezullenkrijgen.Ditinzekerezintenonrechte,naar
isgebleken.
Soort en populatie (systeem),zoals men die dikwijls pleegt op te vatten,zijnlangnietaltijdidentiek.Enkelevoorbeelden daarvanzullennog
worden behandeld.
De taxonomische soort wordt op grond van uitwendig-morfologische
eigenschappen als zodanig omgrensd, terwijl dat bij de biologische
soort, de populatie, of het populatiesysteem, in wezen slechts langs experimentele weg mogelijk is. Daarbij speelt ook cytogenetisch onderzoek een belangrijke rol. Het dient niet alleen tot de bestudering van
bastaarderingsprocessen en hun gevolgen; het is ook nodig omdat de
samenstelling van populaties, wat betreft erfelijke eigenschappen, regionaal verschillend kan zijn (zie in dit boek o.a. de hoofdstukken van
Wolda en van Voous). Men zalzich bij het systematisch groeperen van
populaties in feite echter dikwijls op de morfologie baseren, daarbij de
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systematische'ervaring'vandeonderzoekerinhetgedingbrengend.
Een 'soort' komt in zijn areaal gewoonlijk niet continu in het gehele
gebiedvoor.Meestaliszijaanwezigindevormvanverderofminderver
uiteengelegen groepen, diegewoonlijk uit een onderling verschillend en
bovendien steedswisselendaantalindividuen bestaan.Isdeafstand tussen zulke groepen groter dan door het bestuivingsmechanisme overbrugd kan worden (andere mogelijke barrières nu even buiten beschouwing gelaten), dan is ieder van die plaatselijke groepen op zichzelf een
voortplantingsgemeenschap. Zulke zeer lokaal opgevatte 'populaties',
die gewoonlijk deel uitmaken van een grotere gemeenschap, kan men
niet als even zo vele soorten beschouwen, hoewel het toch belangrijke
biologische eenheden zijn. Zij vertegenwoordigen hoogstens gedeelten
van soorten maar krijgen, tenzij er een zeer duidelijk geografisch en/of
morfologisch onderscheid is,gewoonlijk zelfs geen eigen infraspecifieke
taxonomischestatus toegewezen. Met anderewoorden:gemetenmet de
maatstaven der actuele mogelijkheden van genetische vermenging
(kruisbaarheid, bastaardeerbaarheid) iszo'n 'populatie' eenminder omvattendeeenheid dan desoort;menzoukunnen spreken vaneenvoortplantingsgemeenschap 'sensu stricto' en zelfs dat misschien nog niet
eens.
De soort isdan gelijk te stellen aan wat men wel noemt een populatiesysteem, een groep van (op het oog!) overeenkomstige populaties
tussenwelke,potentieel althans,bastaardering mogelijk is.Dit betekent
echter dat menbij debepalingvan deverhoudingtussensoort en populatie^)ofvoortplantingsgemeenschap(pen) rekeningheeft tehoudenmet
depotentiële bastaardeerbaarheid en dat voor de soortomgrenzing dan
ookdieexperimentelebastaarderingen medebepalendzijn, diezichinde
natuur nietvoordoen.
In bepaalde gevallen evenwel is ook deze opvatting systematisch
niet bevredigend, omdat men op basis daarvan aan sommige soorten
welzeerruimegrenzenzoumoeten toekennen,veelruimer dan deklassieke systematicus op grond van morfologische eigenschappen van het
materiaal waarschijnlijk zou aanvaarden.
Enkele voorbeelden zullen in een volgende paragraaf wat nader
worden beschreven.
Is er sprake van verwante lokale groepen die binnen eikaars bestuivingsbereik liggenentot onderlingehybridizering in staat zijn, dan vormenzijtezamenéénvoortplantingsgemeenschap,éénpopulatie(systeem).
Hetisdenkbaar datdezetoestandzichbijzeerlokaleendemenvoordoet.
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Men zou in zo'n geval soort en populatie alsidentiek kunnen beschouwen,maarjuisterishetmisschientezeggendatdebetreffende soort door
slechts één populatie vertegenwoordigd is.
Er ishier steedsgesproken overhet bestuivingsbereik, alsofhet alleen
de ruimtelijke onderlinge afstand zou zijn die potentieel door bastaardering te verenigen voortplantingsgemeenschappen verhindert dit ook
werkelijk, actueel,te doen. Er zijn echter ook andere, zowel uit- als inwendige kruisingsbarrières of isolerende mechanismen mogelijk, zoals
bijv.oecologischevoorkeur,verschilleninbloeitijd eninbloembouw,bepaalde bloemkeuze door bestuivende insekten (Mather, Grant), enz.
Zulkebarrièreswerken dikwijls nietafzonderlijk dochincombinatie; zij
zijn niet steeds afdoende en hun invloed kan in verschillende gevallen
zeerverschillend zijn. Zo iserbij uiteenlopendebloeitijden toch meestal
enigeoverlapping.Ookzijninsektennietaltijdgedurendedegehelebloeiperiode van hun planten 'soortvast'.
Bastaarden kunnen, naar de mate van hun ontstaan en hun succes
in de natuur, ook nog weer verschillend worden beoordeeld. Ontstaan
zij slechts zeer sporadisch, dan zijn zij als systematisch verbindende
schakel tussen deoudertypen nauwelijks van belang.
In sommigegevallen blijven bastaardgemeenschappen beperkt tot het
grensgebied tussen twee arealen of tot een overgangsgebied tussen de
oecologisch verschillende milieus van de ouderlijke populaties. Het
voortbestaan van zulke bastaarden is dikwijls (mede) afhankelijk
van de aanwezigheid van geschikte,i.e.'hybride',müieutypen. Ondanks
de regionale genenuitwisseling (bastaardering), blijven de daaraan deelnemende voortplantingsgemeenschappen voor het overige toch als zelfstandige biosystematische eenheden bestaan. Men zou echter de twee
gemeenschappen ook als één groter biosystematisch geheel kunnen opvatten,waarbinnen debeperktebastaarderingtevenshetvoorkomenvan
eenzekeresystematische scheidingslijn betekent.
Wanneer twee gezamenlijk (sympatrisch) voorkomende voortplantingsgemeenschappen niet zo verwant zijn dat zij door volledige en
vruchtbare bastaardering systematisch tot één geheelversmelten en een
aaneensluitendereeksvanvariatiesgaanvertonen, dankanzichtochwel
het verschijnsel van introgressie voordoen (Anderson, 1949, 1953). Dit
betekent dat mogelijke bastaarden tussen twee voortplantingsgemeenschappen (eventueel soorten) Aen Bterugkruisbaar en bastaardeerbaar
zijn met één van de ouders, bijv. B. Deze laatste ontvangt dan echter
toch genetischmateriaal vanA, dat immers via debastaard wordt inge181

kruist. Bijvoortdurende terugkruising wordt in deopeenvolgendegeneraties het aandeel van A weliswaar steeds kleiner, maar er zullen toch
steedseigenschappen van A in depopulatie van Baanwezigblijven (zie
fig.). Tengevolge van de introgressie ontstaat zohet beeldvan eenzeer
variabele populatie van (soort) B,waarinde aardvan de variaties wyst
op een invloed van A: de systematische kloof tussen A en B wordt gedeeltelijk overbrugd. Introgressieistaxonomischeenmoeilijk probleem;
bovendien ishet verschijnsel niet gemakkelijk als zodanig te herkennen
envereisthetveelaleengedegenstatistischebewerkingvanhetmateriaal.
Gevallen van introgressie worden in Amerika veelvuldig waargenomen en bestudeerd (iris,eik,zonnebloem,lisdodde).In Europa ishet
verschijnseltotnutoeveelminderbekend(koekoeksbloeminEngeland?),
hetzij doordat het hier inderdaad minder voorkomt, hetzij doordat het
minder werd onderzocht. Het vrij veel voorkomen van introgressie in
Amerika hangt mogelijk samen met de geografische geaardheid en de
geologische voorgeschiedenis der betrokken gebieden.

Uit het voorgaande kan blijken, dat bastaarderingsgrenzen tussen
populaties ofpopulatiesystemen van zeer verschillende aard en scherpte
kunnen zijn. Daar bovendien fertiliteit zowelals steriliteit van eventuele
bastaarden dikwijls nietabsoluut zijn, maar inallerleigradatiesvoorkomen, is eentaxonomischewaardebepaling vankruisingsresultaten soms
moeilijk. Waarbij hier dan nog wordt afgezien van de vaak gecompliceerdeoorzakenvangenetischeaard.Verschilleninopvattingaangaande
182

tetrekken grenzenzijn dan ook vaak het gevolgvanmogelijke verschillenintaxonomische waarderingvandegevonden verschijnselen.
Voorbeelden van kruisingsbarrières Twee ondersoorten van de bosmuur (Stellarianemorum) bloeieninNederland resp.vanongeveer eind
apriltotlaatinjunienvaneindmeitothalfjuli.Erisdustocheenoverlappinginbloeitijd van 3à4weken,welkeookgehandhaafd blijft alsde
twee vormen tezamen in eenzelfde gebied, i.e. deproeftuin, worden gekweekt.
Van twee soorten van de waterweegbree (Alisma), die wel gezamenlijk voorkomen ensterielebastaarden kunnen vormen,bloeit deeen ongeveer 14dagen later dan de ander; een deel van hun bloeiperiode valt
echter samen. Merkwaardiger is het verschil in dagelijkse bloeitijd; de
middelste waterweegbree (A. lanceolatum) bloeit in ons land van ongeveer 9uur 's morgens tot 2uur 's middags, terwijl de grote waterweegbree (A. plantago-aquatica) van ongeveer 1 uur 's middags tot 7 uur
's avonds debloemengeopend heeft.
Verschillende soorten van akelei (Aquilegia) zijn in het experiment
fertiel bastaardeerbaar. Tochzijn het in denatuur verschillendepopulatiesystemen,in deeersteplaats doordat zij allopatrisch (nietin eenzelfde
gebied)voorkomen,terwijl velebovendien nogeenzeereigenbloemtype
met bijbehorend bestuivingsmechanisme hebben.
Tweesoorten van het geslacht leeuwebek, Antirrhinumglutinosum en
A. maj'us, worden op grond van duidelijke morfologische en geografischeverschillen in de klassieke systematiek terecht als twee soorten
opgevat. Zij hebben ieder een afzonderlijk verspreidingsgebied en hun
arealen raken elkaar niet; zij zijn dus allopatrisch en er is in de natuur
hoogstwaarschijnlijk geen uitwisseling van genen mogelijk. Zelfs wanneer de soorten gezamenlijk in de proeftuin worden gebracht, bastaarderen zij onderling vrijwel niet, daar de bestuivende insekten soortvast
zijn. Kunstmatige kruisingen slagen echter goed, zodat genenuitwisselingpotentieeltochmogelijk blijkt.
Volgens de ruimste opvatting over het populatiesysteem die Dobzhansky's definitie toelaat, is hier sprake van twee soorten, die tezamen
(potentieel)éénpopulatiesysteemvormen.Indewerkelijketoestandinde
natuur ishet echterzodat detweesoorten tevenstweeafzonderlijke populatiesystemen zijn.
Twee soorten van de plataan, Platanusoccidentalis en P.orientalis,
zijn morfologisch, geografisch enook oecologisch duidelijk verschillend.
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Zijkomenvoorresp.inNoord-Amerika eninhetoostelijke mediterrane
gebied,zodatindenatuurgeenbastaarderingkanoptreden. Kunstmatige
hybridisatieisechter welmogelijk en deverkregen bastaarden zijn goed
fertiel (P. x acerifolia). Potentieel is er hier sprake van één populatiesysteem, maar actueel zijn het er twee en deze worden gewoonlijk ook
als twee afzonderlijke soorten opgevat. In andere gevallen echter leidt
een geografische scheiding tussen verwante populatiesystemen dikwijls
tot het onderscheiden vanondersoorten (subspecies).
In het Amerikaanse Composietengeslacht Layia zijn sommige der
morfologisch verschillende soorten aanwezig als populatiesystemen,
andere echter als een kleine en zeer lokale, geïsoleerde populatie
(in deplantengeografie* wellokale endemen genoemd). Bij kruisingsproeven blijkt, dat genenuitwisseling tussen individuen die tot verschillende soorten behoren in de meeste gevallen mogelijk is. Dat de uitkomsten vanzulkeproevennogalverschillen, hangt ook samenmetverschillen in deaantallen chromosomen. De resultaten van hun biosystematischwerkwarenvoordeonderzoekers(Clausen,KeckenHiesey,1941)
geenaanleiding omhet genusLayiaanders onder teverdelen danhet op
morfologische grondslag gedaanwas.
De hierbovengenoemdegrotereof geringerefertiliteit van bastaarden
iseenpunt,datindesoortdefinitie vanDobzhanskynietzo nadrukkelijk
ter sprake komt. Voldoende fertiliteit is evenwel een zeer belangrijke
eigenschap voor een continu voortbestaan van opeenvolgende generatiesindenatuur. Dematevansteriliteitoffertiliteit vanbastaarden kan
gebruikt wordenalseenhulpmiddelbij detaxonomischeafbakening van
populaties of populatiesystemen, hoewel zij niet steeds gecorreleerd is
metdeonderlingegenetischeverwantschapvanzulkegroepen.
Tenslotte dienen nog enkele eigenschappen van het chromosomengarnituur genoemd te worden als mogelijke barrières die bastaardering
zouden kunnen verhinderen en die tevens nauw betrokken zijn bij de
relatietussensoorten voortplantingsgemeenschap.
Bij de bestudering van chromosomen in verband met de systematiek
gaat het vooral om vergelijkend onderzoek van hun uitwendige vorm,
hun aantal en hun afmetingen - het chromosomenportret dus - en om
hun inwendige structuur. Dit laatste betreft verschijnselen als inversies,
translocaties, vergelijking van gen-allelen,enz., voor een groot deel lig* Ditvakwordttegenwoordigwelgerekendtot dechorologieofareaalkunde.
184

gendophetterreinvandecytologieendegenetica,waarophiernietverder kan worden ingegaan. Belangrijk onderling verschil in het chromosomengarnituur kan een meer of minder effectieve bastaarderingsbarrière betekenen, ook zonder dat dit in de uitwendige morfologie der individuen(duidelijk) totuitdrukkingkomt. Menspreektinzo'n gevalwel
van 'cryptic species'; dezezijn bekend o.a. in degeslachtenLathyrus en
Narcissus. Het zijn wederom voorbeelden van het niet samenvallen van
voortplantingsgemeenschappen enerzijds en klassieke soorten anderzijds.
Polyploidie Een zeermoeilijkpunt bij het hanteren van eigenschappen
van het chromosomengarnituur als norm voorde systematische omgrenzing van taxa is wel het in het plantenrijk veelvuldig optreden van
Polyploidie.Dat ditverschijnsel bijplantenzoalgemeenvoorkomt staat
in sterke tegenstelling tot de toestand in het dierenrijk, waar maar betrekkelijk weinig gevallen van Polyploidie bekend zijn. Het brengt voor
debestudering vansoorten enpopulatiesin debotaniegeheeleigenproblemenmet zichmee(Favarger; Löve, 1951).
Geografisch aaneengesloten populatiereeksen, zoals door Voous
in dit boek voorhet dierenrijk vermeld, vertonen bijplanten gewoonlijk
tevens verschilleninchromosomental.Uitzonderingen daarop zijn bijv.:
zwarte den (Pinus nigra), voorkomend van Noordwestafrika via ZuidenMiddeneuropatotdeKaukasus;devrijwelcircumpolaireParnassiaobtusifloraenPotentillaglandulosa, waarinondanksduidelijke oecotypische
differentiaties het aantal chromosomen steedsn= 7is. Op eentransect
doorCaliforniekomtvanP.glandulosaeenhelereeksoecotypenvoordie,
hetzij direct of indirect, tot genenuitwisseling instaat zijn. Zelfsmet de
ookmorfologischnogaluiteenlopendetypenaandeuiteindenvandiereeks
isdat het geval.Inzekerezinheeft menhierdustemakenmet een soort
die tevens een populatie(systeem) is.De oecotypen van dereeks kregen
de taxonomische status van ondersoorten (Clausen, Keek en Hiesey,
1940).
Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt tussen allo- en autopolyploïdie;hetzijnechterdeuiterstenvaneenhelereeksvan mogelijkheden
ophet gebiedvanPolyploidie(DavisenHeywood, 1963).
Allopolyploïdie, d.w.z. chromosoomverdubbeling(en) na bastaardering, wordt beschouwd als een belangrijk proces bij de vorming van
nieuwe soorten of voortplantingsgemeenschappen. Onderling bastaardeerbare 'soorten' kunnen steriele bastaarden opleveren, die evenwel
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fertiel en daardoor zelfstandig kunnen worden doordat op deeenof andere wijze hun chromosomengarnituur verdubbeld wordt, waardoor
ieder chromosoom bij de reductiedeling een identieke partner vindt.
Zo'n allopolyploïdevormisvaak zelfs niet meer fertiel bastaardeerbaar
met de ouders; er is dus een nieuwe voortplantingsgemeenschap gevormd.
Dat nieuwe typen in de natuur inderdaad op deze wijze ontstaan
zouden kunnen zijn heeft men niet alleen op grond van hun uiterlijk
vermoed, doch ook experimenteel aangetoond. Voorbeelden hiervan
zijn o.a. de hennepnetel (Galeopsistetrahit, 2n=32 > ), verkregen uit
kruisingen van zachte hennepnetel (G.pubescens, 2n= \6) met dauwnetel (G. speciosa,2n = \6); de in Engeland voorkomende Senecio
cambrensis(2n = 60), een Verdubbelde' bastaard tussen klein kruiskruid (S. vulgaris, 2n = 7Q) en S1. squalidus (2n = 40).
Ook zijn er gevallen bekend van vrijwel steriele bastaarden die ten
gevolgevan bepaalde genenrecombinaties geleidelijk inhun lateregeneraties een toenemende fertiliteit gaan vertonen (Grant, 1966).
Daar biosystematiek voor een belangrijk deel studie der microevolutie is, zijn ook de ontstaanswijzen van nieuwe voortplantingsgemeenschappen daarvoor van belang.
Autopolyploïdie (verdubbeling(en) van een zuiver genoom) heet een
waar'cruxbotanicorum'.Enerzijdsnamelijk maakthetverschilinaantal
chromosomen bastaardering tussen de twee betreffende typen (bijv.
diploldeen autotetraploïde) meestal onmogelijk, zodat er sprake is van
twee voortplantingsgemeenschappen of, zo men wil, twee populaties of
populatiesystemen. Anderzijds brengen de in wezen toch gelijke genomen, zij het dan dat de ene verdubbeld is, geen uitwendig-morfolcgischeverschillenteweeg,ofwel dezezijnzeergering.Debeoordelingvan
een dergelijk complex hangt vooral samen met desystematischewaarde
diementoekentaanhetchromosomental. Löve (Löve en Löve, 1961),
diedaar primaire waardeaan hecht, meent dat er, althans in de noordeuropese flora, naast zulke chromosomale verschillen ook altijd morfologischeverschillentevindenzijn.Dattetraploïdenzichvanhun diplolde
verwanten zouden onderscheiden door grotere sluitcellen van de huidmondjes en door grotere stuifmeelkorrels isniet altijd waar; zelfs kan
het tegengestelde hetgeval zijn. Karyologjsch onderzoek blijft dus geboden.
Een frappant, maar naar het schijnt welheelzeldzaam voorbeeld van
echteautopolyploïdie(wantinveelgevallenisaanchromosoomverdubbe186

'ingtoch welintraspecifieke bastaardering voorafgegaan) heetzichvoor
tedoenbij Galaxaphylla(Diapensiaceae)inoostelijk Noord-Amerikaen
is beschreven door Baldwin (1941). Hier komen in bepaalde gedeelten
vanhettendelegemeenschappelijk areaaldedi-entetraploïdetypensympatrisch voor. Bastaarden zijn niet gevonden, zodat er sprake mag zijn
vantweevoortplantingsgemeenschappen ofvantweebiologischesoorten.
Daarvan verschillen de individuen echter uitwendig niet of nauwelijks!
Een ander voorbeeld van het niet samenvallen van taxonomische
soort en voortplantingsgemeenschap doet zich voor bij twee, ook in
Nederland voorkomende soorten van walstro, Galium mollugo en
G. verum.Beide omvatten tenminste een di- en een tetraplold 'ras'.
Terwijl nu bastaardering tussen degedeeltelijk sympatrische rassen binneniederesoort niet mogelijk is,kunnen detweesoorten onderling, dus
interspecifiek, wel enigermate fertiel bastaarderen, maar dan alleen op
het tetraploïde niveau; G. x ochroleucum iszo'n bastaard. Met andere
woorden: de 'klassieke' systematicus zal het complex waarschijnlijk als
tweesoortenopvatten- G. mollugoenG. verum- endaarbijeventueelde
Polyploidiebinneniederesoortalseeninfraspecifiek verschijnsel vanbetrekkelijk ondergeschikt belang vermelden; de biosystematicus echter
zal op grond van populatiesystematiek de diplolden mogelijk beide een
eigenstatusgeven,terwijldetetraploïdenmetelkaaralséénsystematische
groep, als één biologische soort zouden kunnen worden opgevat. Doet
men dit, dan doorkruisen deindelingen op grond van soorten en voortplantingsgemeenschappenelkaartendeleendatindewarezindeswoords.
HoewelParnassiapalustris ook in onsland welvariabel is,heeft men
hiertoch (nog)geenaanleidinggevondenmeersoorten te onderscheiden
of desoort infraspecifiek teverdelen. Niettemin isin 1965na onderzoek
opverschillendeNederlandsegroeiplaatsen vandezeplant gebleken, dat
in ons kustgebied Parnassia diploid is, in het binnenland daarentegen
tetraplold (Kliphuis, Gadella en Dorrat-Haaksma, 1965). Verder onderzoekzalnogmoetenuitwijzen hoehier deverhoudingen tussen soort
(en) en populatie (systemen) liggen.

Depopulatie als eenheidindesystematiek: nabeschouwing
Hoewel dit overzicht geenszins op volledigheid aanspraak maakt,
zal uit het voorgaande toch wel duidelijk geworden zijn hoemoeilijken
betrekkelijk het omgrenzen van voortplantingsgemeenschappen is.
Slechts enkele oorzaken daarvan zijn hier behandeld. In de natuur
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echter oefenen detalrijke factoren hun invloednietafzonderlijk maar in
ingewikkelde complexen uit, dieveelal nog onvoldoende bekend zijn.
Het isgebleken, dat men een soort, zoals die op morfologische gronden in de klassieke systematiek wordt onderscheiden en omgrensd, niet
steedszonder twijfel alsidentiek meteen(min of meer lokale) populatie
of met een populatiesysteem kan beschouwen. Dit hangt samen zowel
metverschilleninopvattingdiemenheeft omtrentsoort,populatieenpopulatiesysteem, als met de desbetreffende definities, die nog altijd niet
nauwkeurig genoegzijn en dat misschienook nooit zullenworden.
Wanneer men, zoals dikwijls wordt gedaan, de populatie als een lokale 'bevolking' van verwante individuen opvat en daarbij niet eens de
continuïteit in detijd in aanmerking neemt, kan depopulatie hoogstens
als een fragmentaire vertegenwoordiging van een soort worden beschouwd.In datgevalheeft hetbegrippopulatieveeleereen beschrijvende dan een systematische betekenis en zou wellicht de in Engeland gelanceerde term 'deme' devoorkeur verdienen (Gilmour, 1960; Gilmour
en Gregor, 1939;Gilmouren Heslop-Harrison, 1954).Naar zijn inhoud
heeft dedeme-terminologiehet voordeel dat zij beschrijvend bedoeldis,
dat zij door het gebruik van verschillende voorvoegsels (topo-, oeco-,
game-, enz.) zeer plastisch is en een onderzoek bij de toeneming van
resultaten op devoet kan volgenentenslotte/dat er omtrent 'deme'veel
minder verwarring bestaat dan omtrent 'populatie'.
Toch ishet wetenschappelijk verantwoord te trachten niet slechtsbeschrijvend, doch ook taxonomisch te werken mèt, en een systeem te
baseren óp een zo belangrijke biologische eenheid als de populatie met
zijn genenbezit ongetwijfeld is.
Populatiestudies hebben zeer veel gegevens verschaft. Genetisch,
karyologisch en oecologisch onderzoek hebben ook de systematicus
meerinzichtgegevenindeontstaanswijze, deaardenhetpatroonvande
natuurlijke verscheidenheid der planten en in het geleidelijk of plotselingontstaanvannieuwevoortplantingsgemeenschappen. Zijhebbendikwijls veel meer continuïteit in de variabiliteits-reeksen aan het licht gebrachtdandemorfologie deedofdoenkon,daarimmersslechtseendeel
van de eigenschappen der individuen ook in het fenotype zichtbaar is.
De matevan bastaardeerbaarheid envan fertiliteit danwei steriliteit van
bastaarden is dikwijls een zaak van 'meer of minder', en de genetische
basiservan iszeerverschillend en soms zeer gecompliceerd.
Vele der gevonden continuïteiten en slechts kwantitatieve verschillen
hebben ogenschijnlijk duidelijke systematische grenzen sterk vervaagd
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(bijv.Huxley's clines, 1938).Debetrokkenlevensprocessen tonenzoveel
nuances, dat omgrenzen, classificeren en rangschikken op grond daarvan uiterst moeilijk, misschien zelfsonmogelijk of, in bepaalde gevallen,
onjuist kan zijn. En dat daarbij de subjectiviteit of de 'ervaring' van de
systematicus toch een rol blijft spelen, daaraan schijnen noch de soort,
noch de populatie ietste veranderen.
Op grond van dezeoverwegingen kan menzichafvragen of depopulatie als studie-object voor een systematiek, i.e. de biosystematiek wel
zinvol is. De antwoorden zullen niet eensluidend zijn. Wordt de vraag
negatief beantwoord, dan kan desystematicus terugkeren naar zijn vertrouwdesoorten,zijhetwaarschijnlijk-mededankzijhetpopulatie-onderzoek-tochmetverruimdeziens-en werkwijze. De biosystematiek wordt
dan zuiver micro-evolutieleer en zal geen classificering beogen. Beantwoordtmendevraagechterinpositievezinenmeentmendusdatbiosystematiekwaarlijk systematiek kan zijn (met depopulatieof hetpopulatiesysteem als zeer belangrijke indelingseenheid), dan kan deze op het gebied vantaxa, terminologie enz. eigen,nieuwewegengaanvolgen,maar
dan is voorlopig toch minstens een zekere correlatie tussen de beide
typen van systematiek nodig; de binaire nomenclatuur bijv. richt zich
op soorten, niet op populaties.
Hetzouweleenszokunnenzijn dat de biosystematiek veelvuldig- en
misschienmeerdanmenzichdikwijlsrealiseert- steuntopeenbasisvan
dezogeheten klassiekesystematiek. Daaromjuist wordendeaanwezige
tegenstrijdigheden zo sterk gevoeld.
Wie in het veld tussen de populatieswandelt, weet zich historisch
beladen of wellicht gesteund door een zeker 'gevoel' voor de klassieke
soort.
Wat die beide dan ook mogen zijn.
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Populatie ensoortindediersystematiek

PROF. DR. K.H.Voous

Inleiding
Systematiek in de biologie is de onderscheiding en rangschikking van
door discontinuïteiten gescheiden eenheden. Talrijk zijn de methoden
en maatstaven die in de loop der eeuwen gebruikt zijn om ook bij het
groeperen van individuen discontinuïteiten te ontdekken en op grond
daarvan taxa te onderscheiden. Bij die groepen van dieren waarvan de
vormenrijkdom op dewereldendewijzevanhun voortplanting redelijk
bekendzijn,wordtindezetijddoordemeesteonderzoekerseenmethode
van systematiek toegepast, waarbij typologische discontinuïteit ter
onderscheiding van taxa rond het niveau van de soort zo veel mogeüjk
vervangen wordt door discontinuïteit tussen populaties. In plaats van
kenmerken en eigenschappen van individuen met elkaar te vergelijken,
worden daarvan indemodernesystematiek devariatie-beeldenvankenmerken en eigenschappen van populatie met elkaar vergeleken. Als
basis-eenheid van de soort is het individu (c.q. het museumexemplaar)
vervangen door depopulatie.
Hetismoeilijktevoorspellenofdepopulatiezichalsbasis-eenheidvan
de systematiek op den duur zal handhaven. Het isniet onmogelijk, dat
in de toekomst de systematiek zichin theorie zal gaan toespitsen op de
classificatie van genen of DNA-moleculen.Doch zelfs indit uiterstegeval zou de kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking vande genensamenstellingvanpopulatiesindepraktijk vandesystematieknoodzakelijk blijven.
Thans dient allereerst te worden nagegaan, welke eigenschappen en
aspectenaandepopulatiezo'nbelangrijkeplaatsindehuidigediersystematiek hebbengegeven.
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Populaties
Eenpopulatie iseenvoortplantingsgemeenschap. Hetpopulatiebegrip is
nietteminalleenvantoepassingoporganismendiezichgeslachtelijkvoortplanten. Geslachtelijke voortplanting leidt onvermijdelijk tot vermengingvangenen:in deeersteplaats vandievandeouders, dochdaar de
genensamenstelling van de ouders op haar beurt reeds door de vermenging van de genen van hun voorouders is bepaald heeft men hier
te maken met een steeds doorlopend proces. Geslachtelijke voortplanting verleent aan de langs deze weg tot stand gekomen genencombinatie,en mitsdienaanhetindividu,eenuniekkarakter. Niettemin
wordt de verzameling van individuen van een gegeven voortplantingsgemeenschap in de regel nietdoor morfologische discontinuïteitenverbroken. Tenzij de diersystematiek een ordening van discrete individuen
is (in de plantkunde ligt het reeds ten opzichte van de onderscheiding
en discontinuïteit van individuen heelanders),is daarom op deze wijze
het individu als basis-eenheid voor de systematiek onbruikbaar. Daarentegenisdepopulatiealsparingsgemeenschap doordecontinuïteit van
zijn kenmerken en eigenschappen een bruikbare eenheid. Niet alle op
éénplaats levendeindividuen vormen één paringsgemeenschap. Op één
plaats komen in de regel talrijke paringsgemeenschappen naast elkaar
voor:hun discontinuïteit (devoortplantingsisolatie) iseentweedeaspect
vandepopulatiealssystematischeeenheid.ErnstMayr(1942,1963)heeft
als een der eersten de heersende gevoelens en gedachten van de diersystematicisamengevat. Opgrondvanzijn overwegingenheeft hijvoor de
groepen van zich geslachtelijk voortplantende dieren de soort aldus gedefinieerd: het totaalvan degroepenvanzichgezamenlijk voortplantende('inter-breeding') natuurlijkepopulatiesdievoortplantingsisolatievertonen ten opzichte van andere voortplantingsgroepen. Bij deze soortdefinitie ('biologische' soort) wordt het vergelijken van kenmerken van
individuen zelfs niet aangeroerd. In plaats daarvan wordt van twee op
één plaats (c.q. in één gebied) levende ('sympatrische') en zich in hun
voortplanting nietonderlingmetelkaar vermengendepopulaties gesteld,
dat deze populaties op die plaats zich als twee soorten gedragen. Het
voortplantingsgedrag van populaties is een onderscheidend soortscriterium geworden; in een aantal gevallen is dit zelfs het enige bruikbare criterium.
Een populatie is een lokale voortplantingsgemeenschap: populaties
hebben eenbepaaldegeografische verspreiding. De geografische grenzen
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van eenpopulatie zijn evenwelveelalvaag.Zijworden bepaald doorcriteria dievan dezijde van populatie-genetici worden aangelegd: vaneen
populatiewordtverwacht dat daarbinnen eenvolledigeuitwisseling(wat
betreft de individuen) en een volledige beweging (wat betreft de geografische grenzen) van alle aanwezige genen en genen-combinaties bestaat.Nietalleen degrenzen,maar ook deeigenschappenvaneenpopulatie zullen dus bepaald worden door de mobiliteit van individuen (als
voortplantingspartners) envangenen.Demobiliteitvanindividuen heeft
een duidelijk oecologisch aspect; die van genen ('gene-flow') daardoor
uiteindelijk ook. Deze aspecten van de populatie en hun genetische en
oecologischeimplicatieszijn door Scharloo (1967)en Bakker (1967)uitvoerigbesproken.Hierishetalleennogvanbelangtevermelden dateen
populatie met een mondiale uitbreiding een niet hanteerbare systematischeeenheidis.Bijuitzonderingzouvaneenkosmopolitischepopulatie
gesproken kunnen worden bij een aantal soorten van Protozoa (Rhizopoda, Ciliata), waarvan wordt aangenomen dat genen-vermenging
overdegehelewereldplaatsvindt alsgevolgvanhun uitzonderlijk grote
verspreidingsmogelijkheden door lucht en water en hun grote resistentie (als cysten) tegen ongunstige levensomstandigheden. Van een landdiersoort meteenverspreidingingeheelEuropaenAziëzalmennauwelijksgeneigdzijn vandeEuropeseendeAziatischepopulatietespreken,
doch eerder gebruik maken van zulke vage aanduidingen als: de Westeuropese populatie, de Oostsiberische populatie, enz. Een gefundeerde
lokale begrenzing zal slechts mogelijk zijn, wanneer de gemiddelde of
maximalebewegelijkheid vanindividuenbinnenhet voortplantingsareaal
bekendis, of wanneer kleine gedeelten vanhet areaaldoor geografische
(c.q.oecologische)omstandigheden geïsoleerdzijn (eilanden, geïsoleerde
zoetwatermeren, afgesloten dalen tussen hoge gebergteketens, enz.).
ZovermeldtKluyver(1951)vandekoolmees(Parusmajor) datvandeze
soortnabijWageningendemeestejongevogelszichvoordeduurvanhun
leven vestigden op een afstand van minder dan een kilometer van hun
geboorteplaats, dat eenenkelingzichopeen afstand van 25km vestigde
en dat het levensgebied van de individuele koolmees in de regel niet
groter was dan 50 ha. De mobiliteit van individuen is dus gering. Het
areaal van dekoolmees isevenwel groot en omvat het gehele gematigde
en warmegedeeltevanEuraziëmet inbegripvantropisch Zuidoost Azië
eneengroot deelvanIndonesië(ziefig.1).Morfologisch niet ofnauwelijks onderscheidbare individuen, die eveneens Standvogels zijn, leven
in degehelenoordelijke zonevan dit areaal,van deAtlantische Oceaan
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Fig. 1 Verspreidingsgebiedvandekoolmees(Parusmajor).Erzijn ongeveer
30geografische vormen ofondersoorten. Tussen de Westeuropese en Oostaziatische populaties bestaan slechts zeergeringe morfologische verschillen; zij
worden volgens Russische auteurs tot één ondersoort (major) gerekend (naar
Voous, 1960).
(Noorwegen,Frankrijk),totdeGroteOceaan(OostSiberië):zijworden
inéénondersoortsamengevoegd (ssp.major).Eenkleinetwintig andere
ondersoortenleventenzuidenvandituitgestrekteareaal.Inweerwilvan
de gemiddeld zeer geringe verplaatsing van de individuen (althans in
Europa) is het ondoenlijk de ondersoort majorop bevredigende wijze
in populaties in te delen, hoewel de meest oostelijke gemiddeld bleker
vankleurzijn.Aangezienhetareaalcontinuis,maghetapriorinietuitgesloten worden geacht dat een gen, of misschien zelfs wel een genencombinatie, uit de Westeuropese bevolkingsgroep op den duur, na
talrijke generaties, in de Oostsiberische groep terecht komt en dat op
dezewijzedemorfologische eenheidvandezepopulatiegroepen gehandhaafd bhjft. Het gaat hier evenwel om een afstand van ruim 8000 km,
diedoordeverplaatsingvan eerstejaars vogelsmethoogstensgemiddeld
enkele kilometers perjaar overbrugd zou moeten worden. Hoewel met
lokale en individuele afwijkingen van het voor Nederlandse populaties
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berekende gemiddelde van deze afstand rekening moet worden gehouden,isdeafteleggenafstandwelzógroot,datmetdeoverbruggingdaarvan minstens duizend of tweeduizend generaties gemoeid zijn. Dat zou
dan nog alleen opgaan onder de wel zeer toevallige omstandigheid dat
jonge individuen met hetzelfde gen (of dezelfde genencombinatie) zich
na elkegeneratiein dezelfderichting,namelijk vanwest naar oost, zouden verplaatsen. Dit isin denatuur nauwelijks te verwachten. De beide
uiterste populaties zijn in dit geval in de praktijk niet door barrières,
maardoorafstand vanelkaargescheiden.Dezescheidingstaatgelijkmet
eengenetischeisolatievandegeografisch hetverstvanelkaar verwijderde
populaties, in dit geval de Westeuropese en de Oostsiberische koolmezen.
Ondankstlatis,alsgevolgvandebewegelijkheid vandeindividuen,de
uitbreiding van een gen klaarblijkelijk niet aan duidelijke grenzen gebonden. Daarom moet men in de praktijk, niet alleen bij de koolmees,
maarookinveleanderegevallen,welgenoegennemenmetzulkevageen
onbegrensde systematische eenheden als: de Westeuropese, de Middeneuropese of de Scandinavische populatie, of misschien zelfs wel met:
deNederlandse, deGelderseen deVUelandsepopulatie.Zijwordenalle
als populaties van de ondersoort majorbeschouwd. Daarentegen zijn
bijvoorbeeld de koolmezen van Corsica en Sardinië door een blekere
gelekleur van de onderzijde en donkerder gekleurde flanken te onderscheidenvanhunsoortgenotenvanhetvastelandvanEuropa.Zijkunnen
als een van major verschillend ondersoort worden afgescheiden (Parus
majorcorsus). Dekoolmezen,dieindezegeïsoleerdegebiedenlevenkunnen als geografisch begrensde populaties worden beschouwd. Genenuitwisseling met populaties van het vasteland is niet uitgesloten, doch
niet aangetoond; deze kan op grond vandemorfologische discontinuïteitalshoogstensincidenteelvoorkomendworden verondersteld.
De theorie van de populatie, als onderdeel van desoort, leidt tot de
erkenningvanniet-typologischeenniet-statischesoortseigenschappen en
soortskenmerken. Kenmerkend voor het uiterlijk van de soort zijn de
mateen het beeld van delokaleindividuelevariatie (populatie-variatie).
Daarom zal thans aandacht worden besteed aan de betekenis van de
populatie, als infraspecifieke structuur, voor de processen die tot veranderingenvermeerderingvandesoortleiden.
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Geografische variatie in continue populaties
Talrijk zijn de gevallen van geografische variatie binnen continue populaties.Voor dezevorm van variabiliteitkunnen alsvoorbeeld decontinuetrans-palearctischepopulatiereeksenvandeVlaamsegaai(Garrulus
glandarius) worden genomen (Voous, 1953; fig. 2 en 3). De geografische variatievan dezesoort bestaat nietalleendaarin, dat alleVlaamse
gaaien uit Siberië door kleur en kleurpatroon van het verenkleed te on-

Fig.2 VerspreidingsgebiedvandeVlaamsegaai(Garrulus glandarius). Er zijn
mintens34 geografische vormen.De morfologische verschillen tussende WesteuropeseenOostaziatischepopulatieszijnzeergroot.Brede'bastaard-zone'tussen
EuropeseenSiberischepopulatiesisgearceerd.

derscheidenzijnvanalleVlaamsegaaienuitWest-Europa.Minstenseven
opmerkelijk is het feit, dat de individuele variatiekrommen geografisch
verschuiven:inEuropa neemt defrequentie vanVlaamsegaaienmeteen
donkerder en grijzere rug en met een grijzer getinte onderzijde van het
verenkleed van west naar oost geleidelijk toe, daarentegen neemt de
frequentie vanindividuenmeteensterkeroodbruinepigmentatievanhet
verenkleed in Zuid-en West-Europa toe vanzuidoost naar noordwest
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Fig. 3 Vlaamse gaai (Garrulus glandarius): opvallende geografische variatie
inkoptekeningenoogkleur:
1 West-Europa(G.g.glandarius) 4 Himalaya(G.g.bispecularis)
2 West-Siberië(G.g.brandtii)
5 KleinAzië(G.g.krynicki)
3 Hondo, Japan(G.g.japonicus) 6 Achter-Indië(G.g.leucotis)
(fig.4).DeroodbruinekleurtypendieinIerlandzeerfrequent voorkomen
zijnschaarsinEngelandenzijnophetvastelandvanEuropa nietgevonden. De lichtbuikige en overigens ook bleke, beige kleurtypen met een
hogefrequentie inItaliënemeninFrankrijk vanzuidnaarnoordgaande
geleidelijk af en vormen in de Nederlandse populaties de zeer schaarse
uitersten van de regelmatige variatiekromme; uit de Scandinavische
populaties kent men deze kleurtypen niet. Omgekeerd zijn de in de
Scandinavische populaties voorkomende donkergrijze kleurtypen niet
uit Italië bekend. Zulke geleidelijke verschuivingen van de individuele
variatie in geografische richtingen worden 'clines' genoemd(Huxley,
1939).Er kunnenverschillendetypenengradaties van dezezogenaamde
clinale variaties worden onderscheiden (fig. 5). Zij behoeven niet altijd
geleidelijk tezijn,maarhebbenwelaltijdbetrekkingopcontinuepopulaties;veelalvertonen zijeengeografische gradiënt.
De geografische gradiënt van clinalevariatieskan voorts oecologische
indicaties vertonen: de geografische variatie verloopt dan volgens
zogenaamde oecogeografische regelsof klimaatsregels.Dezehebbeneen
duidelijke physiologische achtergrond. Naar mag worden aangenomen
isdegeografische variatieindezegevallen door natuurlijke selectieontstaan, of anders wordt dezedoornatuurlijkeselectie in stand gehouden.
Voorbeelden bij warmbloedige Vertebraten zijn: het verschijnsel (de
'regel')vanBergmann(geleidelijkeverschuivingvandevariatiekrommen
voor de lichaamsgrootte ten gunste van meer frequent voorkomen van
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roodbruin

donkergrijs

Fig. 4 Vlaamsegaai(Garrulusglandarius):frequentie-curvenvandekleurvan
debovenzijde vanpopulatiesinNoordwest Europa, die clinale variatie vertonen.
Er zijn14kleurklassen onderscheiden, van roodbruin (links) tot donker grijs
(rechts) (naarVoous, 1957).
grotere afmetingen, gaande van warmere naar koudere gebieden), het
verschijnsel van Gloger (matevan pigmentatie inverband metklimaat),
het verschijnsel van Allen (grootte van ledematen en lichaamsaanhangsels in verband met klimaat). Hoe groter de oecologische verschillen
(klimaat, vegetatie) in een uitgestrekte reeks van continue populaties,
des te opvallender kan de mate van clinale geografische variatie zijn.
Het geval van de koolmees, die, gaande van West-Europa tot OostSiberië niet noemenswaard in uiterlijk en eigenschappen verandert,
is dan ook geen regel. Natuurlijke selectie door verschillende oeco197

Fig.5 Schema vandegeografische verschuiving vanfrequentie-curven, A: by
eenregelmatigecline:primaireintergredatie, B: bffeen bastaard-zone: secundaireintergredatie (naarVoous en VanMark, 1953).

logische omstandigheden en genetische isolatie door afstand brengenin demeestevan dergelijke gevallen op zijn minst eengeringe mate
van geografische variatie van de geografisch uiterste populaties tot
stand. Deze variatie is met name gering bij die soorten, waarvan de
individueneengrotemobiliteit vertonenenwaarvan depopulaties daardooreenbelangrijkegenen-mengingondergaan(wintertaling,kemphaan,
velduil, pestvogel). Voor het herkennen of bij het beschrijven van alle
hiervoor vermelde, vaak zeer opvallende infraspecifieke variatie-structurenspelendekenmerkenofdeeigenschappenvanéénindividugeenrol
(zijkunnenzelfsmisleidendzijn):hetgaatomdevariatievanpopulaties.
Geografische variatie door isolatie van populaties
Geografische isolatie van populaties kan tot stand komen door de verbreking ofverbrokkeling vaneenaanvankelijk continu areaal (veelal op
oecologische basis als gevolg van klimatologische of geografische omstandigheden), of door de actieve kolonisatie van geïsoleerde gebieden
aan de rand van het continue areaal (bijv. eilanden). Dit verschil in de
wijzevanhetontstaanvangeografische isolatiekanleidentot verschillen
inhet effect van deisolatie.
Disjunctie van arealen Verbroken of verbrokkelde arealen zyn meer
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regel dan uitzondering bij allerlei verspreidingspatronen. De verbreking kan door een grote verscheidenheid van omstandigheden tot
stand zijn gekomen. Wanneer de oorzaak een verandering van klimaat
of van zeeniveau is geweest, vertonen de verspreidingspatronen van talrijke soorten breuken of gapingen op dezelfde plaatsen. Omgekeerd
kunnen op grond vanzulkeregelmatigheden binneneenfauna bepaalde
verbroken verspreidingspatronen aan bepaalde klimatologische of geografische veranderingen worden toegeschreven. Voorbeelden hiervan
zijn: het effect van delaatstepleistocene ijstijd op deverspreidingen de
geografische variatievandeEuropesebosfauna, heteffect vanderecente
klimatologische uitdroging van Midden- en Zuid-Australid op de verspreiding en de geografische variatie van de Australische bosfauna, en
het effect van depost-pleistoceneeiland-isolatie van Groot Britannië en
Ierland op de samenstelling en op de aanwezigheid van endemische
vormen in de Britse fauna.
De geografische isolatievanpopulaties kan beschreven worden alsde
scheiding van tweegenen-reservoirs.Deze leidt in de regel tot differentiatie van de gescheiden populaties welke zichtbaar wordt in het verschijnsel vandegeografische variatie(ondersoortvorming).Dematevan
geografischevariatiekandaarbijalsregelwordenbeschouwdalseenaanduiding van de tijdsduur van deisolatie, dus van degeologische ouderdom en daarmede van de oorzaak van de scheiding.
Opgrondvandezeoverwegingenwordt eennauwsamenspel mogelijk
tussen het infraspecifieke taxonomische onderzoek (subspecies-onderzoek) en de zoögeografie. Daarbij moet opgemerkt worden, dat geografische variatie is vastgesteld bij elk kenmerk en bij elke eigenschap
(zowelmorfologisch alsfysiologisch enethologjsch) waarin ook soorten
vanelkaarblijken tekunnenverschillen.Devoortdurende,somszeeringrijpende, veranderingen die aan het aardoppervlak plaats vinden, hebben in overvloedige mate isolatie van populaties en daardoor geografische variatietot standgebracht. Ook wanneer deaanvankelijk gescheidenpopulaties zichlater weer verenigd hebben, zoals dit bij het pulserend inkrimpen en uitbreiden van het landijs in Noord-Europa en van
het regenwoudareaal in tropisch Afrika bij talrijke populaties het geval
moetzijngeweest,blijft heteffect enveelalookdeplaatsvandescheiding
zeer lange tijd (hoe lang?) zichtbaar door de bestendiging van de ontstane variatie. In zulke secondair continue arealen zijn de oorspronkelijk gescheidenpopulatiesmet elkaar verbonden door eengebied waarin
individuen vanbeidepopulatieszichonderlingvoortplanten.In dezezo199

genaamde zone van secundaire intergradatie vindt op grote schaal vermengingvangenenplaatsenkan eenuitzonderlijk bredelokalevariatie
tot stand komen in een zogenaamde bastaardzone. Omgekeerd kan het
constateren van de aanwezigheid van een bastaardzone leiden tot zoögeographischegevolgtrekkingen, terwijl het feit vanhet bestaan vaneen
bastaarderingszone deconclusieinhoudt,dat deaanvankelijk gescheiden
populaties door hun voortplantingsgedrag (te weten: 'inter-breeding')
aangevendatzijéénsoortzijngebleven.
Inrecentetijd zijn ook doormenselijke invloeden(vernietigingenveranderingvanbiotopen,verplaatsingen overdewereld)allerleiaanvankelijk geografisch van elkaar gescheiden populaties met elkaar in contact
gebracht, waardoor allerlei gevallen van introgressieve bastaardering in
groteenkleinebastaarderingsgebieden zijn opgetreden.
Uitbreiding doorkolonisatie Geïsoleerde populaties kunnen ook ontstaandoorkolonisatieoveronbewoonbaregebiedenheen.Opdezewijze
moeten onder meer de fauna's zijn ontstaan van vulkanische eilanden
buitenofaanderandvandecontinentaleplatten('oceanischeeilanden').
Deze geïsoleerde populaties zijn, in tegenstelling tot die van de vorige
groep,in deregelvoortgekomen uit slechtseengeringaantal individuen
(in eenaantal gevallenmisschien zelfs wel uit enkele). De genensamenstellingvan dezepopulaties is dus van de aanvang af beperkter geweest
dandievandeoorspronkelijke populaties.Infeitehangt dezesamenstellingafvan degenenrijkdom diedeeerste,toevalligekolonistennaar het
eiland hebben meegebracht. Men onderstelt, dat deze betrekkelijke
genen-armoede demorfologische en oecologische plasticiteit van degekoloniseerde en zich vervolgens ontwikkelde populatie zal beperken.
Anderzijds bevordert deze beperking een eenzijdige en snelle ontwikkeling in een van de oorspronkelijke populatie verschillende richting, die
is aangepast aan de eveneens beperkte oecologische differentiatie die
oceanische eilanden kunnen bieden. Voor de behandeling van dit zgn.
'founder'-principe mogenaar depopulatiegenetischebeschouwingen van
VanderVeenen Scharloo worden verwezen.Verschillende auteurs (o.a.
Mayr, 1965)hebben er voorts op gewezen, dat op kleine en geïsoleerde
eilanden populaties veelvuldiger en in sneller tempo uitsterven dan op
continenten. Zijschrijven dittoeaandegrotegevoeligheidvangenetisch
eenzijdig samengestelde populaties voor wijzigingen in de oecologische
omstandigheden. Op deze wijze wordt door een proces van uitsterven
van populaties (overigens een belangrijke factor in de evolutie)de ver200

vanging van verdwijnende of verdwenen populaties door nieuwe kolonisten bevorderd. Hierdoor blijft het proces van de soortsvorming op
geïsoleerde eilanden vrijwel onafgebroken aan degang. Inderdaad kunnen op allerlei eilanden vele, soms zeer spectaculaire stadia van geografische variatie, soortsvorming en soortsvermeerdering worden vastgesteld.Bijhettotstandkomenvanhetuiteindelijkeeffectvandeisolatie
van genetisch eenzijdig samengestelde populaties spelen voorts nog de
volgendefactoren eenbelangrijkerol:deafstand vandeeilandentothet
dichtstbijzijnde vasteland, degrootte van deeilanden (mate van oecologjschemogelijkheden), hetaantaleilandenvan dearchipel (mogelijkheid
van kolonisatie en her-kolonisatie vanaf de eilanden onderling), en het
aantalgrotepredatoren (meestalafwezig).Beroemdevoorbeeldenzijnde
GalapagosEilanden, Hawaii, delen van de Indo-Australische archipel,
deCanarischeEilanden.
Soortsvermeerdering na isolatie van populaties
In de loop van de geschiedenis van de aarde is het veel voorgekomen
dat van elkaar gescheiden populaties door het verdwijnen van geografischeverspreidingsbarrières met elkaar zijn herenigd. Zo'n hereniging
kan beschreven worden als de ontmoeting van twee voortplantingsgemeenschappen. Het voortplantingsgedrag van de individuen van de
elkaar ontmoetende groepen bepaalt of de begonnen genetische isolatie
zalwordengehandhaafd, ofdatvermengingtotééngenenhoeveelheidzal
plaats vinden. In het laatste geval is de uitgangssituatie van één voortplantingsgemeenschap, dusvanéénsoort,metvolledigevermengingvan
genen hersteld. De samenstelling van de genenvoorraad behoeft daarbij
niet dezelfde te zijn gebleven; dezezal in de meeste gevallen zijn gewijzigd.
Wanneer geen volledige 'inter-breeding' plaats vindt en de populaties
op de ontmoetingsplaats onderlinge voortplantingsisolatie aan de dag
leggen,gedragenzijzichterplaatsealstweesoorten.Waarindeontmoetingsgebieden de populatie-arealen over elkaar heen schuiven, is sprake
vantweesympatrischesoorten.Geografischeisolatievanpopulaties heeft
aldustot vermeerdering vanhet aantal soorten geleid.In populatiegenetischetermenzougezegdkunnenworden,dattweepopulatiesofpopulatiegroepenontsnaptzijn aan desamenbindendekrachtenvanééngenen'pool'. Geografische isolatie is de eerste stap geweest in het proces van
de vermeerdering van soorten, de soortsvorming of speciatie.
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Geografische scheidingen hereniging van populaties zijn verschijnselen diein denatuur veelvuldig voorkomen. Lang niet altijd bereiken zij
het stadium van de soortsvermeerdering. In de loop van de langdurige
geschiedenis van de aarde moeten zij evenwel tot die geweldige ontplooiingenspecialisatievan genenvoorraden hebben geleid, diethans in
de verscheidenheid en differentiatie van de soorten zichtbaar is. Dit is
eenbelangrijkonderdeelvanhetevolutiegebeuren.Dezeverscheidenheid
en rijkdom aan soorten heeft klaarblijkelijk in allegeologische perioden
bestaan. Het verschijnsel van de geografische soortsvorming kan inwezen als een differentiatie van populaties worden beschreven. Het proces
dattot dezedifferentiatie leidt,isopveleplaatsenindewereldenbijvele
diergroepenmetgeslachtelijkevoortplantingvastgesteld.Waarprocessen
vansecundaireverenigingvanaanvankelijk geografisch gescheidenpopulaties thans aan de gang zijn, kan in het verband van deze gedachtenontwikkeling van natuurlijke experimenten op grote schaal worden gesproken. Tallozevoorbeelden, veelalmet zoögeografische interpretaties,
zijn beschreven uit de groepen van de zoogdieren, vogels, reptielen,
amfibiën, zoetwatervissen, vlinders, en vele andere land- en zoetwaterdieren, in mindere mate ook bij mariene organismen (zie Mayr, 1963).
Isolatiemechanismen die tot soortbarrières leiden
Thans dient de vraag te worden besproken, welke mechanismen bij
de isolatie van populaties werkzaam zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen morfologische differentiatie en genetische differentiatie.
Morfologische differentiatie De notie van de morfologische verscheidenheid van deindividuen van tweeelkaar ontmoetende populaties
voertterugtotdemorfologische entypologischesystematiek.Voorzover
demorfologische differentiatie niet direct te maken heeft met het voortplantingsgedrag, bestaat er geen verband tussen de mate van morfologische differentiatie en demate van voortplantingsaffiniteit van populaties.
Indegroepvandevogelsvertonenzulkeinkleurenkleurpatroon van
het verenkleed zo opvallend verschillende populaties als die van de
zwartkopgors en de bruinkopgors (Embertza melanocephala en E.
brumceps) en die van de bruine lijster en Naumanns lijster (Turdus
eunomusen T. naumanni)in hun geografische contactgebieden géén
voortplantingsisolatie, terwijl daarentegen de zeer veel meer op elkaar
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gelijkende groepenvandegeelgorsen decirlgors (Emberizacitrinellaen
E. cirlus)en van de zanglijster en de koperwiek (Turdusphilomelos en
T. iliacus)zich als sympatrisch levende soorten gedragen (kaarten en
tekstbijVoous,1960).
In de systematiek van de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen
(LarusagentatusenL.fuscus) zijn de kleur van demantel enhet kleurpatroon vandevleugeltoppenaltijd alsdebelangrijkste kenmerken voor
deonderscheidingvanondersoorten ensoortenbeschouwd.Smith(1966)
onderzocht tweein arctisch Canada sympatrisch levendepopulaties van
'grotemeeuwen', teweten:Larus(argentatus) thayerienLarus (glaucoides) kurtüieni. Hij kon daarbij in het veld geen enkele betekenis van de
genoemdekenmerkenbijdepaarvormingvandezemeeuwen ontdekken.
Daarentegen steldehij vast, dat dekleur van het oog(deiris)envan de
oogrand (het ooglid)en decontrastwerking van hun kleurverschillen de
doorslag gaven bij het tot stand komen en het in stand blijven van de
paren.Dezekenmerken,dieinditopzicht doorSmithinhetveldwerden
beproefd en bij geringde exemplaren werden gewijzigd of 'omgekeerd',
wordenindesystematiekvan degrotemeeuwenslechtsinzeer beperkte
mate gebruikt.
Al deze verschijnselen ondersteunen de stelling dat de morfologie
van individuen als isolatiemechanisme tussen sympatrische populaties
(c.q. soorten) op een andere wijze gewaardeerd moet worden dan men
totvoorkortindemorfologischesystematiekgewendwas.Het onderzoek
naar de betekenis van gedragsverschillen tussen populaties is een onmisbaar onderdeel van de werkzaamheden van de systematicus geworden.
Dezogenaamdenumerieketaxonomie,dieinwezennietandersisdan
eengerationaliseerde morfologische systematiek, biedt daarom indepopulatie-systematiek geen nieuwe mogelijkheden. Door het gebruik van
computersendevervangingvannamen door code-nummerskan devergelijking van populaties en populatiegroepen worden vereenvoudigd en
minder subjectief wordenbeschreven.In depopulatie-systematiekgeven
evenwel niet demorfologische zaken, maar geeft het voortplantingsgedragvanpopulaties dedoorslag.
Genetische differentiatie Elke vorm van morfologische differentiatie
beziteengenetischeondergrond, iniedergevaleenpopulatie-genetische.
Onafhankelijk vanmorfologische differentiatie wordt isolatievanelkaar
ontmoetende of sympatrisch levende populaties bevorderd door krui203

sings-steriliteit: eventueel in de natuur ontstane bastaarden zijn steriel.
Genen-uitwisselingtussendepopulatiesdoorkruisingvanindividuenuit
verschillendepopulaties wordt op deze wijze geblokkeerd (Mayr,1963:
551-552). Genetische isolatie van elkaar ontmoetende of sympatrische
populaties kan ook worden bereikt door discriminerende selectie van
overigens wel fertiele bastaarden door de voortplantingspartners uit de
beidepopulatiegroepen.Ethologischeaspecten(gedragspatronen)kunnen
daarbij een grote rol spelen. Het isolerend effect van ethologische differentiatie van populaties die in morfologisch opzicht in geringe mate
gedifferentieerd zijn, kan zeer groot zijn. Bij grote gedragsverschillen
treden onder deze omstandigheden dubbelgangersoorten ('sibling
species') op. Dit zijn sympatrisch levende populatiegroepen die uitwendig sterk op elkaar gelijken, doch voortplantingsisolatie bezitten en die
zich derhalve tegenover elkaar als soorten gedragen. Talrijke voorbeelden daarvan zijn uit allerlei diergroepen bekend. De klassiekeen meest
spectaculaire voorbeelden zijn aan Drosophila'sen aan vogels ontleend:
glanskopmees versus matkopmees (Paruspalustris en P. montants),
kleine karekiet versus bosrietzanger (Acrocephalusscirpaceusen A.
palustris). Perdeck (1957) beschreef het geval van de sprinkhanen
Chorthippus brunneus en C.biguttuluswaarvan debastaarden wel fertiel
zijn, maar waarbij de zang van de bastaard-mannetjes door de wijfjes
vangeenvanbeidesoortenwordtgeaccepteerd.Hierdoorzijndebastaardmannetjes in de natuur vrijwel van voortplanting uitgesloten en is verdere vermenging van genen geblokkeerd.

Populatiesop degrens vanondersoortenensoorten
Tot wanhoop van beschrijvende systematiciverschaft het morfologische
soortsbegrip lang niet altijd duidelijke criteria om soorten van elkaar te
onderscheiden, laat staan om alle individuen van een soorts-etiket te
voorzien. De toepassing van het populatie-principe heeft daarin geen
verbetering gebracht. Deze situatie komt inhoofdzaak voort uit deomstandigheid dat in de natuur talloze graden van isolatie worden aangetroffen. Degenen-'pool'van velegeïsoleerdepopulatiesisdaardoor niet
gesloten. Soortsbarrières worden in verschillende mate overschreden:
er zijn allerleigradaties en typen van soorten.
Tussen een totale en een zeer onvolledige voortplantingsisolatie van
sympatrisch levende populaties zijn alle denkbare overgangen beschreven. In de meeste gevallen betreft het populaties waarvan op zoögeo204

geografische gronden kan worden aangenomen, dat hun sympatrie gevolgdisopeenbetrekkelijkrecenteherenigingvangeografisch gescheiden
populaties. De zeer weinig frequente gevallen van gemengde paarvorming in Zuid-Duitsland van de overwegend Zuidwest- en Noordeuropese bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) en de overwegend
Zuidoosteuropese withalsvliegenvanger (F.albicollis) heeft geenaanleiding gegeven tot een algemene (plaatselijke) vermenging van de genenvoorraden, zodat er ondanks de potentiële voortplantingsaffiniteit geen
aanleidingbestaat aldezevliegenvangerspopulaties inéénsoort onder te
brengen. Daarentegen is het voortplantingscontact van de van huis uit
Europese geelgors (Emberizacitrtnella) met de Aziatische witkopgors
(E. leucocephalos) vaneenzodanigeomvang,dat weliswaar nietvaneen
volledige,maartochwelvaneenaanzienlijkevermengingvankenmerken
inhetgebiedvandeelkaarontmoetendepopulatiesinWest-Siberiëmoet
worden gesproken. De mate van 'inter-breeding' van de populaties is
nietvolledigbekend.Naargelangvandeschattingvandeomvangdaarvan en van het morfologische of 'biologische' (populatie-)uitgangspunt
verschillendeauteursvanmeningoverdevraagofdezepopulatiegroepen
nogtot één soort, dan wel reeds tottwee soorten moeten worden gerekend. Talrijke overeenkomstige gevallenuit andere diergroepen zouden
genoemd kunnen worden. Deze populaties kunnen als 'semispecies'
wordenaangeduid;zijzijnnogslechtshalverwegeopdewegvanhetproces van de soortvorming gevorderd.
Het voortplantingscriterium bijhethanterenvanhet soortsbegrip van
sympatrischepopulaties wordt opdespitsgedreveninhetgevaldattwee
populatieszichop dezelfde plaats,dochineenverschillendetijd vanhet
jaar voortplanten. Genen-uitwisseling vindt op deze wijze niet plaats
en de situatie voldoet aan de definitie van gescheiden soorten.
OpheteilandKerguelenindezuidelijkeIndischeOceaanbroedentwee
morfologisch weinig verschillende populaties van stormvogels(Pachyptila desolataen P. belcheri)in op elkaar volgende broedseizoenen in
dezelfde broedholen (Fleming, 1941). Op grond van deze situatie worden zij als twee soorten beschouwd. Doch de morfologische verschillen
zijn gering en de pelagische verspreidingsarealen zijn complementair
(P.desolataisantarctisch;P.belcheriissubantarctisch),zodatzijookals
geografische vormen van één soort zouden kunnen worden aangemerkt. Zij zouden zich waarschijnlijk ook wel als zodanig gedragen,
wanneer er meer broedplaatsen dan alleen het eiland Kerguelen in de
wijde subantarctische waterenvan deIndische Oceaanaanwezigzouden
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zijn. Op grond van overeenkomstige situaties en overwegingen worden
door Bourne en Warnam (1966) de sympatrische populaties van een
vroegbroedendesubantarctischereuzenstormvogeleneenlaatbroedende
antarctische reuzenstormvogel op Macquarie Eiland, in de Zuidelijke
IJszee ten zuiden van Nieuw-Zeeland, als twee soorten onderscheiden
(MacronecteshallienM.giganteus). Tussendeindividuenvan dezezich
klaarblijkelijk niet vermengende populaties ontdekten de genoemde
auteurs kleinemaar constante morfologische verschillen. De uitwendige
verschillenopgrondwaarvandeindividuenvandeanderepopulatiesvan
dezewijdverspreidestormvogelsonderscheidenzoudenkunnen worden,
zijnevenwelnognietduidelijk, zodat deindelingintweesoorten,buiten
Macquarie Eiland, nog slechts ten delemogelijk is.
Detoepassingvanhet voortplantingsciiteriumraakt in moeilijkheden
wanneer de arealen zo sterk verbrokkeld of geografisch zo scherp van
elkaar gescheiden zijn, dat voortplantingscontact tussen populaties niet
mogelijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld om eilandpopulaties van landdierendie,wanneerzijenigematevangeografische variatie(dooreilandisolatie) vertonen, aanleiding kunnen geven tot veelverschil van opinie
bij de toepassing van het geografische en 'biologische' soortsbegrip.
De grenzenvan desoort wordenin dezegevallenveelalarbitrair envergelijkenderwijs bepaald.Omdematevangeografische eilandvariatiebinnen zo'n arbitraire soort te illustreren, moge verwezen worden naar de
klauwierachtige vogel Pachycephala pectoralis,die van Oost-Indonesië
tot de Fiji Eilanden door Galbraith (1956) wordt ingedeeld in 57 goed
herkenbare eilandvormen, met daarnaast nog 3, ten dele sympatrische
'satelliet'-soortenin7geografischevormen.Bijelkaarvertegenwoordigen
zijminstens64geheelofgedeeltelijkgeïsoleerdepopulatiegroepen.Alleen
ten aanzienvan de sympatrisch levendepopulatiegroepen (de 'satelliet'soorten) kan van het bestaan van subjectieve soortsgrenzen wordengesproken.
Sterk verbroken continentale arealen kunnen overeenkomstige problemenopleveren.Dekleineofzeerkleinegeïsoleerdeenveruitelkaargelegen populaties van kleine dennebos-boomkleversuit Europa, Azië en
Noord-Amerika worden door verschillende auteurs (o.a. Voous, 1960,
1962), ondanks de zeer grote verspreidingsdisjuncties, als één geografische soort beschouwd: Sittacanadensis. Hetisevenwelnietvasttestellen of de kleine, geïsoleerde groep van Corsica, de enige Europese
populatie, zich alspopulatie in voortplantingscontact zou gaan mengen
metbijv.deKleinaziatische ofdeNoordamerikaanse groep.Ethologisch
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onderzoek van Löhrl (1960)aan vogelsin gevangenschap heeft aan het
licht gebracht, dat het geluid van de Corsicaanse boomklever bij de
Canadesegeenreactiesteweegbracht; devogelsspraken eenandere taal
en werden daardoor verhinderd elkaar als voortplantingspartners te
herkennen. Of hun eventuele gemengde nakomelingschap vruchtbaar
zou zijn, is onbekend. Door de langdurige en totale isolatie is er, naar
opgrondvanLöhrl'sproevenmagwordenaangenomen,eenzekeremate
van potentiële voortplantingsisolatie tussen depopulaties bereikt, waardoor dezezekermeer dan dehelft van dewegnaar deontwikkeling van
geografische soortvorming zijn opgegaan. Dit ligt op de wegvan de te
verwachten ontwikkeling. Het is daarom weinig interessant er over te
twisten, of dezepopulaties als ondersoorten van één soort, dan wel als
tweeof meer soorten moeten worden opgevat. In het laatste geval kunnendegescheidenpopulatiesondereigensoortnamenalsonderdelenvan
één superspecies worden aangegeven. In de populatie-systematiek
isopdezewijzeruimte voor veleovergangen tussen watsoortenengeen
soorten zijn.
Ook binnen continue ketens van populaties zijn beperkingen van
volledig voortplantingsvermenging beschreven. Bij de zogenaamde
ringsoorten herkennen de geografisch uiterste populatiesvan een ringvormig gesloten reeks van populatieselkaarniet,ofnietmeer,alsvoortplantingspartners. Hoedezesituatietot standkomt,moetinelkspeciaal
geval worden nagegaan; dit is het gevolg van het hierboven besproken
verschijnsel van geografische isolatie door afstand. Een eerste stap in
de richting van verminderd voortplantingsefFect bij ver van elkaar verwijderde populaties binnen grote arealen wordt door Mayr geciteerd
(1963:493):inlaboratoriumexperimenten vanPatterson enDobzhansky
vond een volledig voortplantingscontact plaats tussen individuen van
Drosophilapallidipennisuit Mexico(Vera Cruz)enBrazilië(SâoPaulo);
de Fl-mannetjes bleken evenwel steriel te zijn. De auteurs vinden in
deze situatie geen aanleiding om de populaties als twee soorten te
beschouwen.
Andersligt dezaak wanneer opéénplaatsvaneenverminderd of van
géén voortplantingseifect van populaties sprake is. Actieve kolonisatie
van kleine arealen, bijv. van vulkanische eilanden vanaf een continent,
isgeenzaak diemaaréénmaalkangeschieden, doch diemeermalenkan
plaatsvinden. Door zo'n kolonisatie vestigt een kleine genenvoorraad
zich in een meestal beperkt areaal. De in de aanvang te verwachten
oecologischeplasticiteit van dekoloniserendepopulatieisdaardoor niet
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groot. Daarentegen kan de hierop volgende 'genetische drift' binnen de
aanvankelijkkleine,maarzichinzijnnieuweomgevingsterkuitbreidende
populatie,aanzienlijk zijn. Eenna een langetijd opnieuwgeslaagdevolgende kolonisatie van dezelfde continentale stam kan wederom weinig,
maarwaarschijnlijk anderegenennaarhetzelfdeeilandbrengen;dekans
dat een verminderde of geen voortplantingsafBniteit tussen de groepen
met eenbeperkteof, wathun samenstelling betreft, uit elkaar 'gedreven'
genenverscheidenheidzalbestaan,isgroot.Hetmerkwaardigeengrotendeels tot kleine eilanden beperkte verschijnsel van sympatrisch levende
populatiesvantweeofmeerveelopelkaargelijkendesoorten,wordtdoor
dezezgn. dubbele kolonisatie verklaard. Dezepopulatiesvertonenveelal
een onderlinge oecologische differentiatie, waarmede overeenkomstige,
meestalkleine,dochsomsookzeeropvallendemorfologische verschillen
gepaardgaan.Detweesoortenvinkenop deCanarischeEilanden(FringillacoelebsenF. teydea)ende drie soorten dodaarzen op Madagascar
(Podicpespelzelmi,P.rufolavatus,P.ruficollis,zieVoousenPayne,1965)
kunnen als voorbeelden worden genoemd. Dit verschijnsel van de zgn.
'character-displacement' treedt in principe overal daar op, waar twee
populatiesvanveelopelkaargelijkende soortensympatrischvoorkomen
en daardoor in verschillende oecologische omstandigheden ('niches')
worden 'gedrukt'. Overdit verschijnsel wordt indebijdrage vanBakker
gesproken.
Wanneer aanhet procesvan dedubbele kolonisatie ook nog dekolonisatievaneilandtoteiland(metdaaropvolgendeisolatie)ineenarchipel
van aanvankelijk onbewoondeeilanden wordt toegevoegd envervolgens
herkolonisatievanheteersteeilandvanuithettweedeeilandplaatsvindt,
wordt een situatie bereikt als die van Darwins vinken ('Geospizidae')
opdeGalapagosEilanden.Hetisdaarbijeenallerminstverrassendezaak
dat de eilandpopulaties van de grondvinken van het geslacht Geospiza
slechts op zeer onbevredigende wijze tot soorten kunnen worden herenigd.Alleenhetvoorkomenvansympatrische,zichinhun voortplanting
niet vermengende populaties, kan hier als handvat voor de formele
onderscheiding van soorten worden gebruikt.
Eenmaal van vermenging in een grote genen-'pool' uitgesloten, is
de zelfstandige ontwikkeling van het genen-materiaal van een kleine
populatieniet meer tegen te houden. Omgekeerd kunnen ook betrekkelijk zwakke en geenszins alleen morfologische isolatie-mechanismen de
barrière tussen wijd verspreide en individuenrijke soorten in stand houden.Tussendewildeeend(Anasplatyrhynchos)endepijlstaart (A.acuta)
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bestaat in Noord-Amerika, Europa en Azië een vrijwel volledigevoortplantingsscheiding.Demorfologischeverschillentussendemannetjes zijn
groot,maarhetzijnvoornamelijk deethologischeverschillen(verschillen
inpaarvormingsgedrag)diealsisolatie-mechanismedienstdoen.Worden
deze (zoals in gevangenschap) buiten werking gesteld, dan kunnen de
individuen van deze in de natuur stabiele vormen een panmixium vormenmetvolledigefertihteitvan debastaarden. Genetische fertiliteit kan
zelfs blijven bestaan, wanneer de morfologische differentiatie zo ver is
voortgeschreden, dat de sympatrischepopulaties in de natuur niet meer
te vermengen zijn doordat de copulatie-organen van de individuen van
deverschillendepopulaties niet opelkaar passen. Dit ishet geval bij de
Europese soorten van het vlindergeslacht Pieris.Door kunstmatige bevruchting kon Lorkoviè (1951) fertiele bastaarden van alle Europese
soorten verkrijgen; zonder kunstgrepen in het laboratorium is het ontstaan vanzulkebastaarden onmogelijk.
De hantering van de populatie als basis-eenheid van de systematiek
behoeft indepraktijk nietopdespitsgedreventeworden. Wanneeruitsluitend aan geografisch bepaalde populatiesdesystematischestatusvan
subspecies wordt gegeven, kan de vraag worden gesteld hoe het ene
individu van debontekraaigenoemdmoet worden, dat 'toevallig'in de
Nederlandse populatie vanzwartekraaien isachtergebleven en die daar
met een zwarte kraai als voortplantingspartner broedt. Dit is overigens
nog geen bewijs van conspecifiteit; het bewijs daartoe wordt geleverd
door het bestaan van een gemengde populatie, oostelijk van de Elbe.
De gehele Nederlandse populatie heet Corvus coronecorone. Ook die
enebontekraaimaakt van dezepopulatiedeeluit. Moethij daarom ook
C. c. corone heten? Of moet in dit geval teruggekeerd worden tot de
typologischeperiodeendieenebontekraaidaarom toch maar C. corone
comixgenoemdworden.Ishetbezwaarlyk,datditinstrijd zouzijn met
dedefinitie volgenswelkevanéénsoortopéénplaatsmaaréénpopulatie
kan voorkomen?

Slotbeschouwing
De hantering van depopulatie alsbasisbegripvan dezoölogischesystematiek vindt in depraktijk arbitrair plaats. Wat de consequenties hiervanzijnhangtafvanwatbekend isomtrent debestudeerdediergroepen
vandevoorkeur van deonderzoeker voormorfologische of geografische
argumenten of, zomen wil,ook vanzijn wijdheid van blik.
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In ieder geval heeft het populatie-principe de diersystematicus weer
teruggebracht, of misschien voor het eerst pas goed geleid naar alle facettenvandebiologie.Daarmedezijn degrenzenvandesoortalseensystematischtaxonvervaagd.Inplaatsdaarvaniseeninzichtverkregenin
degenetische continuïteit van gescheiden en zich vervolgens differentiërende populaties. In het voortplantingsgedrag van sympatrische populatiesheeft desystematicuseencriteriumvoordesoortsonderscheiding
gevondendatbruikbaarder isdan dat voor de onderscheiding op morfologische gronden alleen. Gelijktijdig hebben de werkzaamheden behorende bij het systematische onderzoekzichtot verbuiten degrenzen
vandebeschrijvende morfologie uitgebreid.

210

Nabeschouwing

PROF. DR. D. J. KUENEN

In de voorgaande serievoordrachten is een aantal onderwerpen diebetrekking hebben op de vraagstukken van de populatiebiologie aan de
ordegekomen.Delezermagechternietdeillusiehebben,dathijnualles
weet van populatiebiologie,enzelfsniet dat alle belangrijke onderdelen
daarvan zijn besproken. Toch zal men zich nu een beter beeld kunnen
vormen van deaard van deproblemen waarmee depopulatiebioloog in
contact komt.
Een van de opvallende dingen die uit deze voordrachten naar voren
komtisweldatertallozeenzichkrachtigopdringendevragenzijn,waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. Het is ook duidelijk, dat
menhet nietbijhetstellenvandevragenenhetconstaterenvanlacunes
inonzekennislaat,maaropveleplaatsenaanhetwerkisomgegevenste
verzamelen, formuleringen te verbeteren, theorieën op te bouwen en te
vernietigen, om aldus aan de voortgang van deze tak van wetenschap
zijn bijdrage te leveren.
Veelvan het onderzoek isvanzeer langeadem, en kenmerkend voor
veel van het veldwerk is, dat het pas resultaten kan opleveren als een
grootaantalgeneratiesisbestudeerd.Degeneratieishiereen belangrijke
eenheidvantijd.Detoenamevan het aantalindividuenkanpergeneratie
gemeten of berekend worden, per generatie is éénmaal uitwisseling van
genenmogelijk,envaakvalteengeneratiesamenmeteenjaarcyclus. Het
isbegrijpelijk datdeverleidinggrootisomtetrachtengeïsoleerdevragen
sneltebeantwoorden door proeventedoenmetlaboratoriumdierenmet
een korte generatieduur waardoor per tijdseenheid veel meer gegevens
zijn te verkrijgen.Het zijn vooral insekten dieaan dete stellen eisen als
proefdieren voldoenenwaarbijmenondergereguleerdeenexactbekende
omstandigheden betrouwbare resultaten krijgt.
Maarmenmagnietvergeten,datderesultatenhierdoorbelastzijnmet
de voorwaarden van dergelijke proeven, en helemaal niet direct toepasbaarzijn opwaterinhetveldgebeurt. Het zijnmodellen,waarbijuitge211

gaanwordtvanpremissen diedeonderzoeker heeft uitgedacht.Hoeverstandig dit denkproces ookisgeweest, dewerkelijkheid kananders zijn,
enbij het onderscheid tussenwat essentieel enwat minder belangrijk is,
kunnengrotefouten gemaaktworden.Erligteengrote ruimte tussen de
laboratoriumresultaten en develdtoepassingen. Wie dat vergeet kan op
dwaalwegengeraken;wiehetzichgoedvoorogen houdt, heeft tweecomplementairebronnen omzijngegevensuit teputten.
Niet alleen delange duur van het veldwerk, ook het ontelbaar aantal
variabeleniseengrotemoeilijkheid vanditonderzoek. Menkan gemakkelijk in de gegevens verdrinken, en de analyse ervan brengt zijn eigen
problemenvanmathematischeenstatistischeaardmee.
Somsluktheteen 'sleutelfactor' ophetspoortekomen,eenfactor die
eenzooverheersende rol speelt, dat deinvloedvan anderefactoren verwaarloosd kan worden. Maar eenieder ziet welin dathet aanwijzenvan
zo'nsleutelfactor nietoverhaastkangeschiedenendatveelvanhetwerk
dat menkan nalaten als diefactor eenmaal isgevonden, voordien reeds
verricht moet zijn om diefactor te vinden.
Onder de vraagstukken die nog open staan is een aantal van intraspecialistischeaard.Daarmeeisbedoelddateenonderzoeker binnenzijn
eigenterreinvandirecte interesse de oplossingkannastreven.Maareen
van de dingen diedezeserievoordrachten enhet daaraan voorafgaande
overleg duidelijk hebben getoond, is dat er nog meer aandacht besteed
moet wordenaandeinterrelatiesvan devakken.Ditlijkt eenhaastloze
kreet te worden, want ieder die zdchzelve respecteert moet zoiets ten
minsteéénkeerperjaar zeggen.Desondanks ishet hier wellicht eengeschikteplaatsomernogeensdeaandacht voortevragen.
Inhetbeginvaneenonderzoekopeennieuwterreinvanwetenschapis
de feitelijke kennis nog nietgenoegommet anderen eenvruchtbaar gesprektekunnenvoeren.Danvolgteenperiodewaarindatwelhetgevalis
enwaarbijmeneengedachtengangofeentechniekuitanderevakgebieden
metvoordeelkantoepassenopdeeigenproblemen.Maarwachtmendaar
te lang mee, dan raakt men zo gehecht aan eigen gedachtengangen en
probleemstellingen dat men niet langer toegankelijk is voor suggesties
vananderen,diedanalsstoringenwordenervaren.
Gelukkigismenindeverschillendetakkenvandepopulatiebiologienu
nogmerendeelsduidelijk indetweedefase.Enkelevandecontactpunten
voor onderling overleg kunnen hier genoemd worden, waarbij vanzelf
ookenkelevandebelangrijksteproblemendietijdensditsymposiumaan
de orde zijn geweest nog eens naar voren kunnen worden gebracht.
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Het eerste getal van divergentie waar convergentie gewenst is vormt
hetzoölogischeenhetbotanischeaspectvandepopulatiebiologie.Deverschillentussenplanten endierenzijn natuurlijk weldegrondslagvan die
divergentie,maar er lijkt meer tezijn, en dat komt tot uiting in de aard
vandebeoefenaren. Binnendeplantenoecologieishet nietdepopulatiebiologie(zoalshieraan deordegesteld)diehetmeesttot ontwikkelingis
gekomen maar veeleer de plantensociologie. Weliswaar viel die buiten
het bestek vandit symposium, maar de bijdrage van Van Dobben gaat
toch alindierichting.Het betreft hiereenvakgebied dat oorspronkelijk
door systematici is ontwikkeld en dat daarvan nog steeds duidelijk de
signatuur draagt.
Het experimentele aspect komt pas geleidelijk tot ontwikkeling en
daarbij heeft de landbouwwetenschap een belangrijke rol gespeeld. De
voordrachten van Van Dobben en Zadoks hebben u dat kunnen leren.
Het woord populatie speelt in de plantenoecologie ook niet die voornamerol diehet in dedierkunde heeft.
Maar behalvedezebenaderingswijze enterminologieishet opvallende
en fundamentele verschil toch wel dat planten een vaste standplaats
hebben,eenveelgroteremodificeerbaarheid vertonenendathetindividu
alseenheidveelminderbruikbaarisdanbijdieren.Ookhiermoetmende
tegenstellingenniettescherpstellen:ookindedierkundeishet individu
alsnumeriekeeenheidmaar vanbetrekkelijke waarde,eneenzelfde aantal kan zeer verschillende betekenis hebben, afhankelijk van de ouderdom, het geslacht of degezondheidstoestand van debetrokken individuen.
De verschillen tussenplanten en4ieren entussenbotanieen zoölogie
bestaan.Maar debotanicusendezoöloogkunnenzekerveelvanelkaar
lerenalszijprobereneikaarsbenaderingswijze tebegrijpenendekenmerkendeeigenschappen van hun objecten goed voor ogen houden.
Er is al opgemerkt, dat het woord 'populatie' bij deoecologen onder
de botanici niet die rol speelt die de zoölogen er aan toekennen. Volgt
men het woord verder door de diverse vakgebieden, dan zien we dat
hetin desystematiekookeeneigenaccent heeft.
Voor de systematicus iseen populatie een groep onderling potentieel
kruisbare individuen die in een bepaald areaal voorkomt en die we als
desoortA.b. van deauteur C.kunnenbeschouwen.Het iseen morfologischmin of meer duidelijk af tegrenzen groep.Voor deoecoloogis de
populatieeengroeponderlingpotentieelkruisbareindividuen dieineen
bepaald gebied voorkomt en die A.b. heet.
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Het verschil tussen areaal in de eerste formulering en gebied indie
tweedeisbelangrijk. Binnen het areaal vaneen systematische populatie
kunneneengrootaantaldeelpopulatiesvoorkomen dieelkhetobjectvan
een oecologischebestudering kunnen zijn. Het systematischebegrippopulatie zal dus in deregelveelruimer zijn dan het oecologische.
Voordesystematicusisdeinvoeringvanhetbegrippopulatieeenstap
vooruit bij deformulering van het soortsbegrip. Voor deoecoloog isde
populatiemeestaleenveelkleinereeenheidwaaraanhijheteenof ander
wenst te bestuderen. De systematicus constateert een beperking van
genenuitwisselingaandemorfologischeverschillentussenzijnpopulaties;
deoecoloogneemteenbeperkteimmigratieenemigratieaan,of steltdie
experimenteelvast,alsuitgangspuntvoorbepaaldekwantitatievestudies.
Maar ondanks deze verschillen moet ook tussen de oecoloog en systematicus nader overleg gestimuleerd worden. In de voordrachten van
mejuffrouw Andreas en deheer Voous zijn daarvoor vele aanknopingspunten te vinden.De oecoloog ismaar alte vaak tevreden alshij maar
eennaamkangeven,enhijbezintzichnietgenoegopdevragendieachter dienaamgeving liggen. Hij dient zich te realiseren dat zijn werk ten
delede gegevensverschaffen moet waar de systematicus op zit te wachten en omgekeerd, dat de systematicus misschien al veel weet wat de
oecoloogbijzijnonderzoekkangebruiken. Deoecologen bijwiebelangstellingjuist inderichtingvansoortsvorming en selectiegaat (enzulken
zijnervelen),bevindenzichineen idealepositie om bij dit overleg een
grote roltespelen.
Datgeneticaenoecologjesteedsmeermetelkaarverwevenrakeniswel
genoegzaam bekend. De voordrachten van Van der Veen, Scharloo en
Bakker geven daar een indruk van, waarbij het accent in deze trits geleidelijkvanhetgenetischenaarhetoecologischeaspectvandepopulatie
verschoof.
Degenetischeproblemen diemenmetpot enpotlood tracht optelossen blijken nauwe relaties te hebben met die van de populatiebiologie,
waar men voor andere vraagstellingen vaak gelijk materiaal en gelijke
techniekengebruikt. Menontmoethiereensomswatverwarrende,maar
niettemin stimulerende verstrengeling van oecologische, genetische,
systematische en fylogenetische termen, waarbij we dan ook weer over
soortsvormingmoetensprekenendusoverhetsoortsbegripmoetengaan
nadenken. Ook deaansluiting tussenhet betoogvan Bakker en dat van
Zadoks overepidemiologie,en waar degeneticaherhaaldelijk als praatstofbrug fungeert, springt duidelijk in het oog.
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DelezerisdoorKlompmildbehandeld.Hijheeft debetekenisvanhet
modelindepopulatiebiologiegedemonstreerd zondermeervanzijnwiskundig bevattingsvermogen te eisen dan strikt noodzakelijk was. Een
minderheid die voldoende geschoold is, zal het misschien zelfs te mild
hebbengevonden.Maarook dieminderheidzalhetgewaardeerd hebben
datopzohelderewijzehetessentiëlevanmodelvorminguiteengezetwerd.
De grotemoeilijkheid met modellen is dat het modellen zijn, dus steeds
eenbenadering van dewerkelijkheid, waarbij getracht wordt vereenvoudigingen aan te brengen zonder het wezenlijke van de situatie aan te
tasten. Pas achteraf kan blijkenin hoeverre men er conclusies uit mag
trekken en voorspellingen kan doen. In twee voordrachten is gebleken
hoe bijvoorbeeld de logistische kromme de toets van de voortgezette
kritiek niet heeft kunnen doorstaan, en waarom er slechts een zeer beperktedescriptievewaarde aanmagworden toegekend.
Inlaboratoriumproef enwiskundigmodelvereenvoudigtmende zaak
om het geheel hanteerbaar te maken, maar men weet niet van tevoren
watmenmagverwaarlozenenwatessentieelis.Naarmatehetmodelofde
laboratoriumproef ingewikkelderwordt,benadertmenderealiteitsteeds
meer,maar deuitvoerbaarheid vandeproef endebruikbaarheid vanhet
model nemen met gelijke tred af.
Maar men móét wel met wiskundige modellen werken als men probeert zichte verdiepen in detheorieën van depopulatiebiologie. Wolda
heeft reeds de controverse tussen de Regulationisten en de Monte-Carlianen uit dedoeken gedaan, eencontroverse waaromheen de discussies
indeliteratuurentijdensanderebijeenkomstentotongepastehoogtezijn
opgelopen. Ook Bakker verwijst ernaar engeeft alszijn mening dat hier
sprake is van een verschil in benadering en dat de kloof zeker niet
fundamenteel onoverbrugbaar is.
Naarmate er meer gegevens komen, en er minder gegeneraliseerd
wordt,zalhetbeeldvandefactoren diedeaantallen individuen inpopulaties bepalen steeds helderder kunnen worden. Wolda heeft er terecht
naar gestreefd de verschillende standpunten zoveel mogelijk objectief
uiteen tezetten. Dat isniet gemakkelijk op dit terrein, waar subjectieve
interpretatie vandelacunairegegevenszoveelstimulerende misvattingen
kan opleveren.
Populatiebiologieiseendeelvan dewetenschap vanhetleven.Binnen
diewetenschapisereengammavandeelspecialismen dieop verschillende
manieren metelkaar samenhangen. De onderdelenkanmenonderscheiden naar object of naar vraagstelling of naar methoden of technieken,
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en bij dergelijke indelingen treden vaak allerlei controversen tussen de
beoefenaren op. Maar diescheidingen encontroversen zijn bezigteverdwijnen. Men vindt oscillografen in anatomische instituten, systematiek
wordtmetdestilleerkolfenrekenmachinebedrevenendedetermineertabel
ligtopdewerktafelvandeexperimentator.Dezetechnischeverschijnselen
zijn symptomen van veranderende vraagstellingen, van gecombineerde
benaderingswijzen.
Elkvan despecialisten isbezigmeteenkleinbrokstukje vanhetleven
tebestuderen,enkanweten dat defundamentele vragen overal hetzelfde
zijn.Indeeersteplaatswillenwijwetenhoeonsobject isgestructureerd.
Alswegenoegvan destructuur weten,kunnen weook gaan vragen hoe
hetobject functioneert. Debioloogheeft dannogdevragendie specifiek
zijn voor zijn vak: dehistorische(hoeishet zogeworden)endeteleologische (waartoe dient het).
Demeestgeredeeenheid voor onderzoekblijft hetindividu,enop dat
niveauvanintegratiezijn dealgemeengeformuleerde vragenrelevant.
Bij verregaande analyse vervaagt het onderscheid tussen vorm en
functie steedsmeer omdat degebondenheid van defunctie aan devorm
steeds duidelijker wordt. Voor deervaren biochemicus zijn de structuur
van een molecuul en de rol die dat molecuul in een proces kan spelen
eigenlijkidentiekalkanhijnatuurlijk weldestructuurbeschrijven zonder
over de fysiologische betekenis van dat molecuul te spreken. De vraag
waartoe een bepaaldestructuur dient isalleenmaar testellen alshet organisme als geheel wordt beschouwd, en dan krijgen alle biochemische
detailspashun zin.
De populatiebioloog heeft reeds met devraag van de structuur grote
moeiteenmenigeenheeft hetnooit verdergebracht dandiestructuur als
eenstatischgegeventebeschrijven. Maar dekennisvandedynamica en
defactoren diedaareenrolbijspelenzijnessentieel,wantdepopulatieis
een voortdurend veranderende structuur. Het 'Panta rhei' is voor de
oecoloog niet een vage aanduiding van een filosofische ongewisheid,
maarooknunogdegrondslagvanzijnbegrijpenvandelevendenatuur.
De moleculaire biologie heeft schitterende resultaten behaald bij de
ontcijfering vandegenetischecode.Dezebiochemischecode,waarinalle
informatie voor de ontwikkeling van deindividuele organismen isvastgelegd,wordt doorhetprocesvandenatuurlijke selectieindepopulaties
van dezeindividuenbeproefd, gewogen,envoorlopigzwaar genoegdan
welnureedstelichtbevonden.Allelevendatnubestaat,endat bestaan
heeft in al zijn veelvormigheid en rijkdom, is mede gevormd door het
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milieu in het selectieproces dat aangrijpt op de individuele fenotypen,
maar uiteindelijk veranderingen in de genetische samenstelling van
populaties bewerkstelligt. Hierin ligt het fundamentele verband tussen
moleculairebiologieenpopulatiebiologie.
Alleen alsmendetotaliteit van debiosfeer tracht tedoorgronden kan
mendewaardevanelkdetailbegrijpen enkanmenook debetekenisvan
debiologieeninhet bijzonder vandepopulatiebiologie begrijpen. Want
deverwaarlozingvandeeenvoudigsteprincipesvandepopulatiebiologie
is mede oorzaak van het meest dreigende probleem van de mens, de
hongersnood,envanhetgeleidelijk onbewoonbaar wordenvandeaarde
alsgevolgvandeondermijningvandebasiswaaropleven,waardomgeleefdteworden,mogelijkis.
Demensiseensoortdieinveleopzichtenverschiltvananderesoorten.
Maarinenkelefundamentele dingenwijkthijdaarvannietaf.Zomoethij
bijvoorbeeld eenplaats hebben om in televen,hij moet voedsel hebben
om te blijven leven, en de frequentie van contacten met andere exemplarenvandeeigensoortheeft eenbepaaldeoptimum-waarde.Wiedeze
fundamentele biologische bestaansvoorwaarden verwaarloost, verwaarloostzaken,essentieelvoorhetmenszijn,enzonderwelkedecultuur,die
deBoroboedoer, deNachtwacht of deballaden van Chopin voort heeft
gebracht niet kan bhj'ven bestaan.
Debiologenhebbendeverantwoordelijkheid ditaanhunmedemensen
duidelijktemaken.Hetistehopendatzijverstaanwordenvoordathette
laatis.
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- latente 60
Peromyscus (muis) 32
Pestvogel 198
Phragmites (riet)100
Piceaabies (fijnspar) 106
Pierus (vlinder)209
Pijlstaart (Anas sppj 208
Pijpestrootje (Molinia) 106
Pinguins 88
Pinusnigra (Zwarte den) 185
Plantdichtheid 85
Plantgetal 84e.v.
Plantaan (Platanus sppj 183, 184

55e.v.
- polyfage 50e.v.
Prooi
, dichtheid 45
, interactiemet predator 49
Prooi-predator
, mechanisme 71

Paardebloem (Taraxacum) 93
Paarvormingsgedrag 209
Pachycephalapectoralis 206
Pachyptila(Stormvogels) 205, 206
Panmixie 112
Panolis (denne-uil) 26,28, 55
Pantoffeldiertje (Paramecium aurelia)
38e.v.
Papaver 97, 99
Paramecium 47
,aurelia(pantoffeldiertje) 39
Parasieten 40
, model van TINBERGEN 55e.v.

, model van VOLTERRA 41,44 e.v.

, oscillaties 44
Pseudo-epidemie 72e.v.
Pteridium 107
Pteridiumaquilinum (Adelaarsvaren)
106
Purperslak (Nucellalapillus) 150e.v.
Raaigras
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- Engels 95
- Westerwolds (Loliummultiflorum)
97
Random mating 112
Rat (Battus norvegicus)57
Rattus norvegicus (rat) 57
Recombinatie 109
Regulatie
- aantals 161e.v.
- dichtheidsafhankelijke 165,170
- genetische 71
- landbouwkundige 71
- wederkerige 44,51
- zelf 51
,van populaties 40
Reigersbek (Erodiumcicutarium)100
Reservoir 57
Resistentie
- inkruising 71
Responsie
- functionele 44, 52 e.v.
- numerieke 44,49,51
Rhesus-incompatibiliteit 121
Rhizopoda192
Ricketsiaprowazeki 57
Riet (Phragmites) 100
Ringelrups (Malacosoma neustria) 19
Risicofactor 24
Rogge
- winter 86
Roofvijanden 40
Salvialeucophylla 106
Schaduwplanten 87
Schapegras (Festucaovina) 106
Schildluis 40,50
Scirpus(Bies) 91
Scrophulariaceeën 100
Selectie
- disruptieve 137, 140e.v.
- gerichte 137
- kunstmatige 108, 111,124, 127
- natuurlijke 19, 31, 108, 111, 126,
130, 140,155
- stabiliserende 137, 140, 141,157
,coëfficiënt 116,123
, druk 136,139
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Semi species 205
Senecio
,cambrensis 186
,squalidus 186
, vulgaris (kleinkruiskruid) 186
Sikkelcelziekte 120, 134,135
Sitta canadensis (boomklevers) 206
Sleutelfactor 17,212
Smele
- bochtige (Deschampsia flexuosa)
106
Sneeuwschoenhaas 16,32
Soort
- biologische 177,191
- taxonomische 177
Soortsvermeerdering na isolatie 201
Soortvorming 125,201
- sympatrische 145
Sparrerups (Christoneurafumiferana)
18,30
Specht
- bonte 87
- Califomischeeïkel(Melanerpes) 88
Sphagnum (Veenmos) 90
Spitsmuis 51
Sports 108
Spreeuw 87
Sprinkhaan (Austroicetescruciata) 30
Sprinkhaan (Chorthippus spp.) 204
Stellariamedia(muur) 100
Stellarianemorum (bosmuur) 183
Sterfte
- dichtheidsafhankelijke 82,99
Sterns 88
Stochastisch proces 121
Stormvogels (Pachyptila sppj 205,
206
Streepzaad 83
Subspecies 184
- onderzoek 199
Superspecies 207
Suppressor 133
Sympatrisch 181,191,201
Syngameon 177
Taraxacum (paardebloem) 93
Tarwe 105

Taxonomie
- numerieke 203
Temperatuur
- tolerantie 164
Territorium 29, 51,171
- vorming 55
Terugkoppeling
- negatieve 21,118
Thermofilie 104
Thrips 106
Thylacimtscytiocephalus (buidelwol0
87
TINBERGEN

- parasietmodel van 55e.v.
Tjiftjaf 87
Toorts (Verbascum) 97
Tradities 89
Trifolium repens (witteklaver) 100
Trifoliumsubterraneum(ondergrondse
klaver) 94
Tuinfluiter 87
Tuinslak (Cepaeanemoralis) 19
Turdus spp.(lijster) 202,203
Turdus viscivorus(grote hjster) 87
Tweelingen
- identieke 109
Typhlodromusoccidentalis (roofmijt)
49

Veldmuis 31
Velduil 198
Verbascum (toorts) 97
Veredeling
- planten 111
Vermenging 205
Verouderende plaag 32
Verspreiding
-discontenue 50
Vertragingseffect
, volgens NICHOLSON 45

Vingerhoedskruid {Digitalis) 93, 97,
99
Vinken (Fringillaspp.,Geospizaspp.)
208
Virus
- selectie 167e.v.
Vitaliteit 130 e.V., 140, 141
Vlaamse gaai (Garrulusglandularis)
195, 196,197
Vleermuizen 88
Vleesvlieg (Luciliacuprina) 162,163
Vlektyfus 57
Vliegenvanger (Ficedulasppj 205
Vlinder (Pierus) 209
Voederbieten 84
Voedsel
, concurrentie 163
, mechanisme 71
VOLTERRA

Uitdroging 199
Uitstoeling 96
Variabiliteit 149
Variantie
- fenotypische 138,140
- genetische 137e.v., 140e.v.
- milieu 140
- omgevings 138
Variatie
- clinale 196
- fenotypische 109
- geografische 195e.v.
Variërende populatiesamenstelling
- hypothese van de 21, 23
Vector 57
Veenmos (Sphagnum) 90

- effect 46
- prooi-predator-model 41, 44e.v.
Voortplantings, capaciteit 159e.v.
.definitie 191
, gemeenschap 176,191
, isolatie 191, 202
,vermenging 207
Vos 16
Vruchtwisseling 106
Vuurvlinder (Heodesvirgaweae) 9
Waard-parasietenevenwicht 70
Waardpopulatie
- dichtheid 69
- eenvormigheid 69
- mobiliteit 70
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Walstro (Galium) 187
Walvis (Balaena sppj 89
Waterhyacint (Eichhornia) 87
Waterweegbree (Alismasppj 183
WEINBERG en HARDY

- regelvan 112
Wildtype 126
Wintertaling 198
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Zandzegge (Carex arenaria) 100
Zeegras (Zostera marina) 107
Zeiraphera griseana (grijze lariksvlinder) 14,15
Zonnebloem 182

Zostera marina (zeegras)107
Zwartkopgrasmus 87

